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درب العلم والمعرفة وأعاننا على أداء ىذا الواجب ووفقنا في انجاز ىذا الحمد هلل الذي أنار لنا 
العمل. والشكر لو سبحانو وتعالى على عظيم النعم وتيسير األمور. والصالة والسالم على سيدنا 

 محمد وعلى آلو وصحبو أجمعين.

كل ماقدمو   نتقدم بأسمى عبارات الشكر والتقدير إلى السيد المشرف الدكتور "أحسن أحمد" على
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غليزان "سقيل غالم اهلل" على كل التسهيالت والمساعدات. وإلى كل أساتذة التربية البدنية 

 والرياضية لوالية غليزان.

 والشكر موصول إلى األستاذ المحترم: بلكيحل محمد على المجهودات المبذولة
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 مقدمــــة: .1

 كمنها ،أثرت تأثَتا كبَتا على مجيع جوانب احلياة سريعةَتة ثورة علمية كتكنولوجية يعيش العادل يف الفًتة األخ

البحث عن أساليب كظلاذج تعليمية جديدة دلواجهة العديد من التحديات على ادلستول  الذم ػلتاج دائما إذلالتعليم 

 اهزلتو يف  يعتمد كالذميفضلو،  لذمايريده كىف الوقت  الذمادلكاف  يف تعليم اإللكًتكشل ليساعد ادلتعلمفظهر ال ،العادلي

 .ـ من خبلؿ كسائط إلكًتكنية حديثةنصوص، رسومات، صور، فيديو، صوت ...( كيقد) اجلديد على الوسائط ادلتعددة

ية يف أم و ؤسسات الًتبكأكثرىا فاعلية، فاف ادل صر ادلنظومة ادلتكاملة للمجتمعاتاعنأحد أىم  كونوالنظر إذل التعليم  كب

االت اجمل سلتلف مست رلتمع تعترب أكذل من أم مؤسسات أخرل بالتغيَت، جملاراة طبيعة العصر كاالستجابة للتحوالت اليت

 .ئيسية يف منظومة التقدـ احلضارمأحد احملاكر الر عليها اجملتمعات هنضتها، ك  أحد الركائز األساسية اليت تبٍتباعتبارىا 

ثل جانبا من الًتبية ٘تجزءا أساسيا من النظاـ الًتبوم، ك كالرياضية أحد عناصر ىذه ادلنظومة ك كتعترب الًتبية البدنية 

كذلك دلا ذلا من تأثَت على النواحي ادلتعلقة ْتياة الفرد عقليا ذل إعداد التلميذ إعدادا بدنيا كنفسيا ك العامة اليت هتدؼ إ

)أمحد سلتار  كىذا من خبلؿ األنشطة كاأللعاب الرياضية ادلتعددة زة،ة كالسلوكات االجتماعية ادلميكتنميتو اجلسمية كالركحي

فالًتبية البدنية يف أم رلتمع غلب أف تساىم يف تنمية ادلعارؼ كالكفاءات اليت ٘تكن  .(123، صفحة 1998عضاضة، 

كالتضامن كالتسامح كالركح الرياضية يف إطار متعدد  الشباب من تطوير قدراهتم االجتماعية مثل العمل ضمن الفريق

ككذلك خلق توازف بُت األنشطة الفكرية كالبدنية خبلؿ ادلسَتة  .(91، صفحة 1989)ػلِت زلمد أمحداجلمل،  الثقافات

كتعترب أكثر الربامج الًتبوية قدرة على ٖتقيق أىدافها  .(AUDIGER François, 2000, p. 31) التعليمية

 كالتغلب على العقبات اليت تواجهها.

ىو إال  يف اجملتمع. كما تسعى إليو الًتبية البدنية كالرياضية ما كؿمسؤ كلعل تكوين الفرد مسعى يصبو إليو كل 

، 2004)زلمد الدريج، للتبلميذ من خبلؿ ٖتقيق أىدافها  زف كالكاملتجزء من ادلساعي الرامية إذل ٖتقيق التعليم ادل

ما تتميز بو من اة التلميذ كوهنا مرحلة مراىقة ك خاصة يف ادلرحلة الثانوية كاليت تعترب من أىم ادلراحل يف حي. (43صفحة 

اضطرابات فسيولوجية ٕتربنا على ٖتقيق األىداؼ ادلسطرة يف ادلنهاج  الذم بٍت من أجل بلوغ أىداؼ صعوبات نفسية ك 

اليت تعترب كدعامة ذلا، بوصفها مبنية على ك صيغت يف شكل كفاءات زلددة ٕتد امتدادىا يف األنشطة البدنية كالرياضية 
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تباين فيها مسالك التعلم كتراعى فيها استعداداهتم كضعيات إشكالية يفرضها ادلوقف موجهة جلميع التبلميذ، ْتيث ت

كرغباهتم، انطبلقا من منهجية ؽلليها ادلنطق التعليمي، لذا كجب علينا تدريس كل األنشطة الفردية كاجلماعية ادلربرلة يف 

دلرافقة دلنهاج الًتبية )كزارة الًتبية الوطنيةػ، الوثيقة ا ادلنهاج كاليت تكمل بعضها البعض حىت يتم ٖتقق األىداؼ ادلسطرة.

 .(2006البدنية كالرياضية للمرحلة الثانوية .

الرياضات الفردية القاعدية كالضركرية لئلنساف يف سلتلف  تعترب أحدرياضة اجلمباز اليت كمن أىم ىذه األنشطة       

كاليت تتطلب تقنيات حديثة يف تدريسها خاصة من اجلانب الفٍت اجلمارل للمهارة، مراحل عمره خاصة بالنسبة للناشئُت، 

لذا كجب على ادلعلم أك ادلدرب تلقُت سلتلف فالصفة ادلميزة للجمباز ىي تنوع تركيب احلركات للتمرينات البدنية فيو. 

. كىذا ذل أىدافو التعليمية الًتبوية ادلسطرةادلهارات يف ىذه الرياضة بصورة دقيقة كمفصلة كبطرية فعالة ٘تكنو من الوصوؿ إ

بأف للجمباز فوائد كقيم تربوية كبَتة تساعد ادلتعلم على تنمية خصائصو النفسية كالعقلية  ما يؤكده عادؿ عبد البصَت

على االبتكار ة كالنظاـ كالقدرة احلامسة كالثقة بالنفس كادلثابر  فيكتسب من ذلك اجلرأة كالتغلب على سلاكفو كاٗتاذ القرارات

. لذا كجب علينا االىتماـ هبذا النشاط كتدريسو يف (101.100، صفحة 2004)عادؿ عبد البصَت،  كٖتقيق الرضا

 الفنيةفهم النواحي كتساعدنا على  حديثة تتماشى كالوضع احلارلتكنولوجية  الثانوية كفق طرؽ صحيحة كبأساليبادلرحلة 

ظلاذج توضيحية يتم معاجلتها كتبسيطها للمتعلم من خبلؿ إغلاد برامج  كفقكتسلسل مراحل تعلمها كٖتليلها  دلهاراتو

  مفصلة تسهل العملية الًتبوية لكل من ادلعلم كادلتعلم.الكًتكنية تعليمية 

إلكًتكشل كمعرفة أثره يف تعليم بعض اقًتاح دليل من خبلؿ ىذه الدراسة  كيف إطار ما ذكر أعبله حاكؿ الباحث

مشل الباب األكؿ الدراسة النظرية، إذل بابُت، حيث  مت تقسيم البحثادلرحلة الثانوية، ك يف اجلمباز ب احلركات األرضية

ادلنهج الوصفي على  يف ذلككاعتمدنا  .كتضمن ثبلثة فصوؿ، أما الباب الثاشل فشمل الدراسة ادليدانية كتضمن فصلُت

بئر -السنة األكذل ثانوم بثانوية أبو بكر بلقايد  من ا( تلميذ162) لت العينةمشك ، ب ادلسحي كادلنهج التجرييبباألسلو 

كأسفرت النتائج على أف الدليل حيث طبق خبلذلا برنامج تعليمي باستخداـ الدليل اإللكًتكشل ادلقًتح.  كىراف. -اجلَت

 وكأف أحسن طريقة الستخدام احلركات األرضية يف اجلمباز لتبلميذ ادلرحلة الثانوية.اإللكًتكشل ادلقًتح قد أثر إغلابا يف تعليم 

 ىي الطريقة اجلزئية.
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 :مشكلة البحث .2

من أجل ا هكيغَت من طرائق تدريس الطرؽ التقليديةلرياضي ػلل زلل أصبح التعلم عن طريق احلاسوب يف اجملاؿ اقد ل

ت يف تدريس " إف االستعانة بتكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالارد كيقوؿ ريتشالوصوؿ إذل األداء اجليد للمهارات احلركية. 

 (192، صفحة 2002)ريتشارد بيلي، ".من ادلتطلبات التعليمية يف ادلرحلة اإلعدادية كادلرحلة الثانوية الًتبية الرياضية تعد

ح من الضركرم احملور األساسي يف عملية التعلم، أصب كوف التلميذبأف "   ثانويةادلنهاج ادلقرر للمرحلة الكقد أشار 

فاألستاذ يسهر  كىنا الصحي.اجملتمع يف ادليداف التكنولوجي كالعلمي كادلعريف كالبيئي ك تطور دلا يتناسب ك  هكإعداد العناية بو

 بالبحث على أصلع الطرؽ كالوسائل،عند تدريس مادة الًتبية البدنية كالرياضية ادلنهاج  ادلقررة يف سيد النوايا الًتبويةعلى ٕت

، الوسائل كالتقنيات طرؽ التدريس -بغية إيصاؿ األنشطة ادلقررة يف ادلناىج الدراسية إذل ادلتعلمُت يف أحسن الظركؼ 

)كزارة الًتبية الوطنيةػ، الوثيقة ادلرافقة دلنهاج الًتبية البدنية كالرياضية للمرحلة  -إذل ادلتعلمُت يصاؿ ادلعلوماتادلستخدمة يف إ

 (. 2006الثانوية .

استخداـ  حوؿ عقد ادللتقى الوطٍت التكويٍت لفائدة ادلفتشُت قامت ب ،كإؽلانا من اذليئة الوصية يف كزارة الًتبية الوطنية بذلك

كأدرجوا ىذا ادللتقى  ، ية التعليمية التعلمية ٖتت إشراؼ ادلفتشية العامة للبيداغوجياتكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ يف العمل

كاالتصاؿ يف يف إطار التفكَت كادلتابعة كادلعاجلة قصد كضع إسًتاتيجية شاملة من أجل إدماج متزف لتكنولوجيا اإلعبلـ 

، تكوين كالتقوصل الذايت للمتعلمُتكتدعيم طريقة الكذا تطوير كفاءات ادلكونُت من مفتشُت كأساتذة ك ، مشلارسات القس

كطالبوا من خبللو بإدماج تكنولوجيات اإلعبلـ كاالتصاؿ يف تدريس مواد الًتبية البدنية كالرياضية ٔتا يتوافق مع النشاطات 

 (.2012واط. ة، ادلديرية العامة للبيداغوجيا. ملتقى األغ)كزارة الًتبية الوطني الدراسية. اىجادلقًتحة يف ادلن

اليت تعمل على إعداد التلميذ كتكوينو من كل جوانبو باعتبارىا الرياضات األساسية كتعترب رياضة اجلمباز أحد 

، صفحة 1995)عبد ادلنعم سليماف برىم، .أحد الرياضات األساسية اليت تساعد الفرد على تنمية صفاتو البدنية كالنفسية

كتؤىلو دلمارسة مجيع الرياضات األخرل بإكسابو الطبلقة احلركية بدءان من األصالة احلركية كصوالن إذل االبتكار  .(45

)صائب عطية امحد كإبراىيم خليل احلركي ككذا تنمية اإلرادة اجليدة كالتحكم يف اجلسم كإعطائو صبغة اجلمالية يف األداء 
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أف اجلمباز األرضي يتضمن العديد من ادلهارات ادلتباينة كاليت تتطلب  كيؤكد زلمد شحاتة .(112، صفحة 1985مراد، 

 .(72، صفحة 1992)زلمد ابراىيم شحاتة،  صفات بدنية كنفسية سلتلفة، لذلك يعترب ذات أعلية خاصة

اجلمباز ضمن مقررات منهاج  احلركات األرضية يفالقائمُت على إعداد ادلناىج إذل إدماج بادلشرعُت ك األمر الذم دفع 

كباعتبار أف احلركات األرضية تتميز ٔتراحل فنية كتعليمية ، الثبلثالًتبية البدنية كالرياضية للمرحلة الثانوية كيف ادلستويات 

كىذا ما يؤكده  خاص هبا،عن طريق ظلوذج  وضيحهاتبسيطها للمتعلمُت كتعلى ادلدرس جب ك  كصعبة الفهممتداخلة 

أف عمليات العرض كاإليضاح ذلا أعليتها جلميع ادلراحل العمرية مع اختبلؼ الطرائق كالوسائل على  عصاـ عبد اخلالق

 .(113، صفحة 2005اخلالق، )عصاـ عبد  تطوير مقدرة ادلبلحظة كٖتليل ادلعلومات ادلكتسبة كالتفكَت ادلبتكر

الطرؽ التقليدية يف التدريس ككوف أف  ،ركات األرضية خاصة الصعبة منهاضركرم جدا يف تعلم احل النموذج عرضف        

يكوف دائما متاحا أك يتعذر على األستاذ فعل  كالذم العن طريق أحد التبلميذ، تعتمد على الشرح يتبعو عرض للنموذج 

أك غلدكف صعوبة يف فهم ما يطلب منهم، كما  وف الشرحيتابع قد الفإف البعض من ادلتعلمُت  ،كبالطريقة الصحيحة ذلك

تتاح لو فرصة   ادلتعلم قد ال"يشَت إليو "زلمد حسن عبلكم" بأف  يستطيع رؤية النموذج بدقة، كىذا ما ىناؾ من ال أف

نظرا ألف ادلهارة ٘تر من أمامو مركرا سريعا شلا قد يؤدم إذل اكتساب  كبَتة الستيعاب كاكتساب القدر الكايف من الرؤية،

بأف  عفاؼ عبد الكرصل.  كتقوؿ (119، صفحة 1996)زلمد حسن عبلكم،  ادلتعلم أداء خاطئ للمهارات احلركية.

طرؽ التدريس طرأ عليها تقدما كبَتا إال أهنا مازالت تعتمد على األسلوب التقليدم ىو الشرح كعرض النموذج عن طريق 

ادلدرس الذم يفتقر بعض األحياف إذل مواقف تعليمية أكثر فاعلية مثل الصور ادلتحركة أك الثابتة اليت تدعم ادلوقف 

 .(64، صفحة 1994)عفاؼ عبد الكرصل،  التعليمي لدل الطالب

ذلذه الفعالية كاإلطبلع على سلتلف النواحي كادلراحل الفنية  ة الباحثمعايش خبلؿكانطبلقا شلا سبق ذكره، كمن 

خارجها الًتبوية ك األرضية داخل ادلؤسسات على تعليم احلركات  وإشرافمن خبلؿ ك  كأبرز الطرؽ يف تعليم احلركات األرضية،

بالتعليم الثانوم ككذا الدراسة  وٕتربت أف ىناؾ صعوبة يف شرح كفهم ادلراحل الفنية ذلذه احلركات، كمن خبلؿ فًتة وتبُت ل

الًتبية البدنية كالرياضية فتشي الًتبية الوطنية دلادة مك من أساتذة  مع العديدادلقاببلت الشخصية االستطبلعية األكلية ك 
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 كما انو المبدئيا أنو ال يتم تدريس احلركات األرضية يف اجلمباز يف العديد من ادلؤسسات الًتبوية   وتبُت لثانوية بادلرحلة ال

 برامج تعليمية مساعدة. على عملية التدريس األساتذة ادلشرفُتتتوفر لدل 

لبحث عن طريقة حديثة تساعد كل حاكؿ الباحث يف ىذه الدراسة اذا بآراء اخلرباء كادلختصُت أخك  سبق كاعتمادا على ما

تفعيل تدريس احلركات األرضية يف اجلمباز إذل  بذلك وسعيا منمن ادلعلم كادلتعلم على تعلم احلركات األرضية يف اجلمباز، 

احلركات األرضية يف بعض اقًتاح دليل إلكًتكشل لتعليم ك عن طريق كذل ،كفق الوسائل التعليمية كالتكنولوجية احلديثة

ه، كمعرفة أحسن طريقة َت أثتمن مث تطبيقو كمعرفة مدل ك  ،الوزارم ىو مقرر بادلنهاج اجلمباز بادلرحلة الثانوية يتماشى مع ما

 :كعلى ضوء ذلك مت طرح التساؤالت التاليةاللكًتكشل ادلقًتح، لتعليم احلركات كفق الدليل ا

 ؟دلرحلة الثانويةاجلمباز بايف انعداـ شلارسة احلركات األرضية  ما ىي أىم أسباب -

 م بعض احلركات األرضية يف اجلمبازيىو أثر تطبيق الوحدات التعليمية ادلقًتحة باستخداـ الدليل اإللكًتكشل يف تعل ما -

 ؟دلرحلة الثانويةبا

األرضية يف م بعض احلركات يأحسن من استخداـ الطريقة التقليدية يف تعل جيعطي نتائ استخداـ الدليل االلكًتكشل ىل -

 اجلمباز بادلرحلة الثانوية؟

 خداـ الدليل االلكًتكشل ادلقًتح من بُت الطريقة اجلزئية ىي أحسن طريقة لتعليم احلركات األرضية يف اجلمباز باست ما -

 ادلختلطة؟ك  كالكلية 

 أىداف البحث: .3

 شلارسة احلركات األرضية يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية. عدـأسباب معرفة  -

 اقًتاح دليل الكًتكشل لتعليم بعض احلركات األرضية يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية. -

 معرفة أثر استخداـ الدليل االلكًتكشل على تعليم بعض احلركات األرضية يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية. -

 الكلية أـ ادلختلطة. ـاجلزئية أ معرفة أحسن طريقة لتعليم احلركات األرضية باستخداـ الدليل االلكًتكشل ادلقًتح. -
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 فرضيات البحث: .4

 .ىو صعوبة توضيح األداء أىم أسباب انعداـ شلارسة احلركات األرضية يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية -

بادلرحلة م احلركات األرضية يف اجلمباز ييؤثر تطبيق الوحدات التعليمية ادلقًتحة باستخداـ الدليل االلكًتكشل إغلابا يف تعل -

 الثانوية.

م بعض احلركات األرضية يف يستخداـ الطريقة التقليدية يف تعلا يعطي نتائج أحسن مناستخداـ الدليل االلكًتكشل  -

 بادلرحلة الثانوية. اجلمباز

م يتعلادلختلطة يف  أك الطريقة الكليةيكوف أحسن من استخدامو كفق  الطريقة اجلزئية كفقاستخداـ الدليل االلكًتكشل  -

 بعض احلركات األرضية يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية.

 أىمية البحث: .5

 يما يلي:ا البحث فتكمن أعلية ىذ

يعتمد على  كوسيط تعليمي تكنولوجي حديثإعداد دليل إلكًتكشل مقًتح كفق التقنيات ادلعلوماتية احلديثة كتوظيفو   -

 يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية.لتعليم احلركات األرضية سلتلف الوسائط ادلتعددة 

 ادلساعدة يف تفعيل عملية تدريس احلركات األرضية يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية. معرفة كاقع رياضة اجلمباز،ك -

على األستاذ عميلة تعليم احلركات األرضية يف اجلمباز بأبسط الوسائل كأحسن الطرؽ  الدليل اإللكًتكشل ادلقًتح يسهل -

 .كيساعده يف عرض ظلاذج للحركات ادلقررة كٖتليلها، كتقييم أداء التبلميذالتعليمية، 

 إبراز أعلية استخداـ الربامج اإللكًتكنية متعددة الوسائط يف حصص الًتبية البدنية كالرياضية. -

 مصطلحات البحث: .6

القارئ كيرشده إذل معلومات خاصة  بو، كيستدؿ هبا للوصوؿ إذل احلقيقة افالوسيلة اليت يستعىو  الدليل: .1.6

 .ما ٔتوضوع
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 كتنمية الطلبة، إذل تيةادلهارا ادلعارؼ نقل هبدؼ ادلعلم قبل من ٘تارس ليتا مةظادلن ةالعملي ىو التعليم التعليم:. 2.6

 .التعليم لعملية احلقيقي الناتج ىو التعلم كيعد ضلوىا، اىاهتمإت

أساليب التعليم يعتمد يف تقدصل احملتول التعليمي كإيصاؿ ادلهارات ىو أسلوب من  التعليم اإللكتروني:. 3.6

االتصاالت، كغلمع كل األشكاؿ اإللكًتكنية للتعليم كالتعلم، باعتماده على للمتعلم على تقنيات ادلعلومات ك  كادلفاىيم

، صور ثابتة أك متحركة، مقاطع رسومات، سلططاتعلى شكل لعرض ادلقررات كشبكاتو  ككسائطو التخزينية احلاسوب

 فيديو، حيث تتكامل ىذه الوسائط مع بعضها البعض لتحقيق أىداؼ تعليمية زلددة.

 كأدائها احلركة تعلم يف سلاكفو على التغلب البلعب من كتتطلب األساسية، الفردية الرياضات أحد ىو. الجمباز: 4.6

 .سلتلفة أجهزة على احلركات من سبلسل أداء كتتضمن إجادهتا، مث

على األرض أك على بساط،  لتؤدكمهارات  ىي حركاتك  ىي أحد أجهزة اجلمباز الفٍت، الحركات األرضية:. 5.6

 .ٖتتوم على عدد كبَت من اجملموعات الفنيةك كىي أساس جلميع حركات اجلمباز، 

ىي أحد ادلراحل التعليمية يف النظاـ الًتبوم اجلزائرم، كىي مرحلة ىامة تواكب مرحلة  المرحلة الثانوية: -6-6

 ثانوم، السنة الثانية ثانوم، السنة الثالثة ثانوم(.)السنة األكذل  ادلراىقة، كتدـك ىذه ادلرحلة ثبلث سنوات

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A9_%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 :المشابهة الدراسات .7

 . عرض الدراسات:1.7

 (:2013. دراسة سديرة سعد )1.1.7

"أىمية التدريس بالحقيبة اإللكترونية في مادة التربية البدنية والرياضية من وجهة نظر أساتذة التربية البدنية 

 والرياضية"

 أساتذة نظر كجهة من كالرياضية البدنية الًتبية مادة يف اإللكًتكنية باحلقيبة التدريس أعليةالتعرؼ على  إذل الدراسة ىدفت

كالكشف عما إذا كاف ىناؾ اختبلؼ يف كجهات نظر أستذة الًتبية البدنية كالرياضية حوؿ أعلية  ،كالرياضية البدنية الًتبية

 ادلنهجعلى  الباحث اعتمدك  التدريس باحلقيبة االلكًتكنية يف ضوء متغَت اخلربة ادلهنية كمتغَت اإلدلاـ باإلعبلـ اآلرل.

على أف ىناؾ اىتماـ كبَت  البحث نتائج كأسفرتحيث استخدـ االستبياف.  ،أستاذ (53) العينة حجم كبلغ الوصفي،

من قبل أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية يف التدريس باحلقيبة االلكًتكنية يف مادة الًتبية البدنية كالرياضية. كالكجود 

يف ضوء متغَت اخلربة  سواءااللكًتكنية   الختبلؼ كجهات نظر أستذة الًتبية البدنية كالرياضية حوؿ أعلية التدريس باحلقيبة

. كأكصى الباحث بدعم كتشجيع التعليم اإللكًتكشل بُت أساتذة الًتبية البدنية متغَت اإلدلاـ باإلعبلـ اآلرلأك ادلهنية 

 .التعليمالنوع من لتطبيق ىذا  كالرياضية. كالتغلب على مشكلة البيئة ادلدرسية البلزمة

 (:2013) . دراسة دحون عومري2.1.7

 برنامج باستخدام سنة )19-16) الثانوية المرحلة تالميذ عند بالصحة المرتبطة البدنية اللياقة عناصر تقييم"

 "حاسوبي

ادلرحلة  تبلميذ عند بالصحة ادلرتبطة البدنية اللياقة عناصر تقييم اجل من حاسويب برنامج تصميمىدفت الدراسة إذل 

 اختيارىا مت عينة على ، كأجريت الدراسةادلسحي باألسلوب الوصفي ادلنهج على الباحث اعتمد حيث. ذكور -الثانوية

كاستخدـ  .تلميذ (1013) عددىم كالبالغ غليزاف كالية ثانويات لبعض ذكور الثانوية ادلرحلة تبلميذ من عشوائية بطريقة

 احلاسويب الربنامج خبلؿ من بالصحة ادلرتبطة البدنية اللياقة عناصر تقييم كمت اذلوائية، لؤلْتاث كوبر معهد بطارية الباحث
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كمن أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث أف للربنامج احلاسويب ادلقًتح فاعلية كبَتة يف تقييم عناصر اللياقة البدنية  .ادلقًتح

 .ادلرحلة الثانوية تبلميذ ندعادلرتبطة بالصحة.كما مت ٖتديد مستويات معيارية لعناصر اللياقة البدنية ادلرتبطة بالصحة 

 تبلميذ عند بالصحة ادلرتبطة البدنية اللياقة عناصر مستول تقييم يف ادلقًتح احلاسويب الربنامج بتوظيفكأكصى الباحث 

 رعناص مستول لتقييم احلاسوبية الربامج تصميم يف البحوث من ادلزيد كإجراء الواليات باقي على ذكور الثانوية ادلرحلة

 .)كإناث ذكور( األخرل التعليمية ادلراحل تبلميذ عند بالصحة ادلرتبطة البدنية اللياقة

 (:2012. دراسة انتصار احمد عثمان )3.1.7

"أثر استخدام أسلوبي التبادلي والتدريبي في تعليم األداء الفني لحركتي الوقوف على اليدين والعجلة البشرية في 

 الحركات األرضية للجمناستك"

الدراسة إذل إعداد منهاج تعليمي لتعليم األداء الفٍت حلركيت الوقوؼ على اليدين كالعجلة البشرية كتدريسو بأسلويب ىدفت 

التبادرل كالتدرييب كمعرفة أثر تطبيقو. كالكشف عن األسلوب األفضل يف تعليم األداء الفٍت ذلاتُت ادلهارتُت. كاعتمدت 

( طالبة من ادلرحلة الثانية يف كلية الًتبية الرياضية 50لدراسة على عينة قدرىا )الباحثة على ادلنهج التجرييب، كأجريت ا

ّتامعة البصرة، قسمت إذل رلموعتُت متساكيتُت. األكذل تستخدـ األسلوب التبادرل كالثانية تستخدـ األسلوب التدرييب. 

ادلنهج التعليمي ادلقًتح ساىم كبصورة إغلابية يف  طبق خبلذلا اختباراف لتقييم احلركتُت قيد الدراسة. كأسفرت النتائج على أف

تطوير مستول األداء الفٍت للمجموعتُت كلكلى احلركتُت. كأكصت الباحثة بضركرة اىتماـ ادلدرسُت بأساليب التدريس 

 ادلتنوعة لتطوير ادلهارات األساسية لؤللعاب الرياضية يف العملية التدريسية.

 :(2012) ب مهديدراسة المعتصم باهلل وىي. 4.1.7

"الوسائط فائقة التداخل وأثرىا في تعلم بعض المهارات األساسية على بساط الحركات األرضية في الجمناستيك  

 الفني"

طالبا قسمت بُت عينتُت  (24)أجريت الدراسة على عينة من طبلب معهد إعداد ادلعلمُت يف زلافظة ديارل كعددىم 

ج التجرييب حلل مشكلة البحث كذلك باستخداـ الوسائط فائقة التداخل يف تعلم بعض ضابطة كٕتريبية. اتبع الباحث ادلنه

احلركات األرضية كىي: ادليزاف األمامي، ادليزاف اخللفي، الدحرجة األمامية ادلكورة، الدحرجة اخللفية، الوقوؼ على الرأس، 
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مامية بالنهوض الفردم. كأثبتت نتائج الدراسة أف الوقوؼ على اليدين، القفزة العربية، العجلة البشرية، قفزة اليدين األ

استخداـ الوسائط فائقة التداخل ككذا إتباع األسلوب العلمي كادلنهج الصحيح لتكنولوجيا التعلم بعرض تفاصيل احلركة لو 

 تأثَت إغلايب يف تعلم بعض ادلهارات لبساط احلركات األرضية يف اجلمناستيك الفٍت.

 :(2011) كماش وكاظم عيسى كاظم  دراسة يوسف الزم. 5.1.7

أثر استخدام أسلوبي الشرح والنموذج الحي )صور الفيديو( على مستوى أداء بعض المهارات المركبة بالجمل " 

 "سنوات (10-9)الحركية على بساط الحركات األرضية لالعبي الجمناستيك. 

ح كالنموذج احلي كالتعرؼ على مدل تأثَته يف ىدفت الدراسة إذل إعداد منهاج تعليمي مقًتح باستخداـ أسلويب الشر 

-09)ٖتسُت مستول أداء بعض ادلهارات ادلركبة باجلمل احلركية على بساط احلركات األرضية لبلعيب اجلمناستيك بأعمار 

العبا كزعت إذل رلموعتُت ٕتريبية كضابطة. كقد مت استخداـ ادلنهج التجرييب.  (12)سنوات. كمشلت عينة البحث  (10

كاستنتج الباحثاف أف استخداـ األسلوبُت التعليميُت يتقدماف على استخداـ الطريقة التقليدية يف فاعليتهما على تطور 

أكصى الباحثاف باستخداـ أسلويب الشرح  كقد عناصر اللياقة البدنية كتعلم ادلهارات احلركية على بساط احلركات األرضية.

 .كالنموذج احلي يف تعليم ادلهارات احلركية على البساط

 (:2010)دراسة ميساء نديم أحمد الياسين  .6.1.7

)الهيبرميديا( وأثرىا في تعلم واحتفاظ بعض المهارات  استراتيجية التعلم الذاتي باستخدام الوسائط فائقة التداخل"

 الشاخص في الجمناستك اإليقاعي"األساسية بأداء 

ىدفت الدراسة إذل تصميم منهج تعليمي السًتاتيجية التعلم الذايت باستخداـ الوسائط فائقة التداخل كمعرفة تأثَته يف 

 تعلم بعض ادلهارات األساسية كاإلحتفاظ هبا بأداة الشاخص يف اجلمناستك اإليقاعي.

طالبة من ادلرحلة األكذل يف كلية الًتبية الرياضية للبنات  (20)نة البحث مشلت عيك  كقد مت استخداـ ادلنهج التجرييب.

 ككزعت بالطريقة العشوائية كبالتساكم إذل رلموعتُت ٕتريبية كضابطة. كمن أىم النتائج:  ّتامعة بغداد.

لم بأسلوب اذلربميديا أسلوب اذليربميديا راعى الفركؽ الفردية بُت الطالبات يف اجلانب احلركي. كما أظهرت رلموعة التع

 األفضلية يف اإلحتفاظ كذلك يف تعلم بعض ادلهارات احلركية يف اجلمناستك اإليقاعي.
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 :(2008)المكي  دراسة حاكم يوسف الضو .7.1.7

 "برنامج تعليمي وتدريبي مقترح وأثره المتوقع في تنمية مستوى أداء بعض المهارات األرضية في الجمباز" 

من طبلب  طالبا 20عينة البحث بطريقة عشوائية بلغت  ، كاختارادلنهج التجرييب دلبلئمتو ذلذه الدراسةستخدـ الباحث ا

-2006كلية الًتبية البدنية كالرياضة ّتامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا للعاـ الدراسي ) من طبلب الفرقة األكذل

مهارة ، جة اخللفية للمركر بوضع الوقوؼ على الذراعُت(. كحددت بعض ادلهارات األرضية متمثلة يف مهارة الدحر 2007

مهارة الشقلبة اجلانبية على الذراعُت  ،مهارة الشقلبة األمامية على الذراعُت باإلرتقاء الفردم ،الوقوؼ على الذراعُت

ة مستول أداء بعض )العجلة(. كأسفرت نتائج الدراسة على أف الربنامج التعليمي كالتدرييب ادلقًتح قد أثر إغلابا يف تنمي

 ادلهارات األرضية يف اجلمباز.

 (:2008) دراسة طاىر طاىر .8.1.7

 "فاعلية منظومة تعليمية مبرمجة مقترحة بأسلوب الهيبرميديا على التحصيل المعرفي والمهاري في الكرة الطائرة"

فاعلية استخدامها على التحصيل ادلعريف ىدفت الدراسة إذل بناء منظومة تعليمية مربرلة بأسلوب اذليربميديا كمعرفة مدل 

 كادلهارم هبدؼ اإلرتقاء بالعملية التعليمية التعلمية لرياضة الكرة الطائرة.

استخدـ الباحث ادلنهج التجرييب للتحقق من فرضيات البحث، كمت اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من طلبة السنة 

كبلغ عدد أفراد عينة  (2007/2008) ةاجلامعي سنةستغازل. كذلك يف التربية بدنية كرياضية ّتامعة م LMDاألكذل 

 طالبا. (90)طالبا من اجملتمع األصلي ادلقدر ب ( 30)البحث 

طالبا. مت تدريسها بالطريقة ادلقًتحة )الشرح+  (15)قوامها  رلموعة ٕتريبية :كمت تقسيم العينة إذل رلموعتُت متكافئتُت

طالبا. مت تدريسها بالطريقة  (15)عرض ادلنظومة التعليمية ادلقًتحة بأسلوب اذليربميديا(. كرلموعة ضابطة: قوامها 

مية التقليدية )الشرح+ عرض النموذج من قبل األستاذ(. كمن أىم النتائج اليت توصل إليها الباحث أف ادلنظومة التعلي

ادلربرلة ادلقًتحة بأسلوب اذليربميديا كانت أكثر تأثَتا على التحصيل ادلعريف كادلهارم يف الكرة الطائرة من األسلوب 

 التقليدم ادلتبع، شلا يدؿ على فاعليتها.
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ل كأكصى الباحث بضركرة تصميم كاستخداـ سلتربات علمية تشتمل على الوسائل التعليمية ادلختلفة لتحقيق أعلى مستو 

 شلكن يف التحصيل ادلعريف كادلهارم لؤلنشطة الرياضية ادلختلفة.

 (:2007)دراسة أحمد السيد الموافي وآخرون  9.1.7

تيجية التعلم الذاتي باستخدام الهيبرميديا على تعلم بعض مهارات األلعاب الجماعية والرياضات ا"فاعلية استر 

 الفردية لطالب كلية التربية الرياضية"

الدراسة إذل تصميم برنامج تعليمي باستخداـ اذليربميديا كمدل فاعليتو يف تعلم بعض مهارات األلعاب اجلماعية ىدفت 

 كرة القدـ( كالرياضات الفردية )ألعاب القول( لطبلب كلية الًتبية الرياضية.  -)الكرة الطائرة

طالبا من طبلب الفرقة  (60)لعشوائية كتضمنت كاستخدـ الباحثوف ادلنهج التجرييب، كمت اختيار عينة البحث بالطريقة ا

 .(2007-2006)األكذل بنُت بكلية الًتبية الرياضية جامعة ادلنصورة للعاـ الدراسي 

كمت تقسيم عينة البحث إذل رلموعتُت: ٕتريبية تدرس ذلم ادلهارات قيد البحث باستخداـ بررلة اذليربميديا. كضابطة تدرس 

 تخداـ الطريقة التقليدية.ذلم ادلهارات قيد البحث باس

 كمت تطبيق اختبارات لقياس بعض مهارات األلعاب اجلماعية كالفردية ادلذكورة 

 كقد أسفرت نتائج الدراسة على أف الربنامج التعليمي ذك فاعلية كإغلابية يف تعلم ادلهارات قيد البحث.

 (:2006)دراسة محمد أشرف عبد الستار عوض ومنال جودة أبو المجد  .10.1.7

 "برنامج تعليمي باستخدام الهيبرميديا وأثره على تعلم البدء من أعلى في السباحة "

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على تأثَت الربرلية ادلعدة بأسلوب اذليربميديا باستخداـ احلاسب اآلرل على تعاـ ادلهارات 

 األساسية دلهارة البدء من أعلى يف السباحة.

ادلنهج التجرييب، كمت اختيار عينة البحث بالطريقة العمدية من طبلب ٗتصص السباحة بالفرقة حيث استخدـ الباحثاف 

طالبا. كما مت االعتماد على استمارة تقييم األداء ادلهارم لديفيد  (20)الثالثة كالرابعة ّتامعة طنطا. كبلغ عدد أفرادىا 

 توماس.
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داـ اذليربميديا لو تأثَت إغلايب أحسن من الطريقة التقليدية يف تعلم كأسفرت نتائج البحث على أف الربنامج التعليمي باستخ

 البدء من أعلى يف السباحة.

 (:2006)دراسة نسيمة محمود والي  .11.1.7

 "أثر استخدام أساليب متباينة لشرائط الفيديو على تعليم مهارتي اإلرسال واستقبال اإلرسال في الكرة الطائرة"

ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على أثر استخداـ أساليب متباينة لشرائط الفيديو على تعليم مهاريت اإلرساؿ كاستقباؿ 

طالبة من  (132)اإلرساؿ يف الكرة الطائرة. حيث استخدـ الباحث ادلنهج التجرييب، كمشلت الدراسة عينة قدرت ب 

طالبات الفرقة الثانية بكلية الًتبية الرياضية للبنات باإلسكندرية، كطبقت يف ذلك اختبار اإلرساؿ ادلواجو من أعلى 

 كاختبار استقباؿ اإلرساؿ. كمت تقسيم عينة البحث إال ثبلث رلموعات:

 طالبة، استخدمت الفيديو بالسرعة البطيئة. (44)اجملموعة التجريبية األكذل: عددىا 

 طالبة، استخدمت الفيديو بالسرعة العادية. (44)اجملوعة التجريبية الثانية: عددىا 

طالبة استخدمت الفيديو بالسرعة العادية مع القطع كالًتكيز بالسرعة البطيئة.  (44)اجملموعة التجريبية الثالثة: عددىا 

 وؽ اجملموعة الثالثة على اجملموعتُت يف مستول األداء.كأسفرت نتائج البحث على تف

 (:2006)دراسة عبد السالم جابر حسين  .12.1.7

 "أثر الرسوم التوضيحية المتسلسلة على تعلم بعض المهارات ومفهوم الذات المهارية في الكرة الطائرة"

بعض ادلهارات كمفهـو الذات ادلهارية يف  ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على أثر الرسـو التوضيحية ادلتسلسلة على تعلم

الكرة الطائرة. حيث استخدـ الباحث ادلنهج التجرييب لقياس اذلدؼ األكؿ كادلنهج الوصفي لقياس اذلدؼ الثاشل، كمشلت 

 طالبة من كلية الًتبية الرياضية. كطبق يف ذلك اختبارات لقياس بعض مهارات الكرة الطائرة. 21عينة البحث 

م نتائج الدراسة أف اجملموعة اليت استخدمت أسلوب التدريس بالصور ادلتسلسلة حققت بكل ادلقاييس تقدـ ككاف من أى

 يف تعلم مهارات الكرة الطائرة قيد البحث، ككذا يف مفهـو الذات ادلهارية.
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 (:2005)دراسة نشوى محمد نافع  .13.1.7

وتركيز االنتباه وعالقتهم بتحسين األداء الحركي اإلبتكاري "فاعلية استخدام الهيبرميديا على تنمية التصور العقلي 

 "في التمرينات اإليقاعية لطالبات كلية التربية الرياضية

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على مدل فاعلية استخداـ اذليربميديا على تنمية التصور العقلي كتركيز االنتباه كعبلقتهم 

ارات احلركية األساسية كاحلركات الرابطة اليت تستخدـ يف مجلة التمرينات اإليقاعية بتحسُت األداء احلركي االبتكارم يف ادله

طالبة من الفرقة الثالثة بكلية الًتبية الرياضية  (28)كاستخدمت الباحثة ادلنهج التجرييب، كمشلت الدراسة  باستخداـ الكرة.

، كطبقت يف ذلك اختبارات الصفات البدنية كاختبار للبنات بالزقازيق مت تقسيمهم عمديا إذل رلموعتُت ٕتريبية كضابطة

 اإلنتباه.يز الذكاء كاختبار الشبكة لقياس ترك

كأسفرت نتائج الدراسة على أف استخداـ اذليربميديا ساعد على ٖتسُت التصور العقلي كتركيز االنتباه كقدرة الطالبات على 

 األداء احلركي اإلبتكارم.

 (:2003) دراسة محمد محمود  توفيق .14.1.7

 " أثر برنامج تعليمي باستخدام الهيبرميديا على تعلم بعض المهارات في كرة اليد لدى طلبة المرحلة الثانوية"

التنطيط( معدة بتقنية  -التمرير -ىدفت الدراسة إذل تصميم كإنتاج بررلية تعليمية لبعض مهارات كرة اليد )االستبلـ

اآلراء كاإلنطباعات الوجدانية للمتعلمُت ضلو بررلية  -دراسة أثرىا على كل من )مستول التحصيل ادلعريفاذليربميديا، ك 

 اذليربميديا(.

طبلب من مدرسة ادلنيا الثانوية  (10)البحث على عينة عشوائية بلغت  مكاستخدـ الباحث ادلنهج التجرييب، كأجر 

 تبار كجداشل.اجلديدة بنُت. كاستخدـ يف ذلك اختبار معريف كاخ

كتوصلت الدراسة إذل أف بررلية الكمبيوتر التعليمية ادلعدة بتقنية اذليربميديا ساعلت بطريقة إغلابية يف ٖتسُت األداء ادلهارم 

 كالتحصيل ادلعريف كآراء كانطباعات أفراد العينة التجريبية دلهارات كرة اليد قيد البحث.
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 :(2002الجبوري )ىيثم حسين عبد حسن . دراسة 15.1.7

 " قفزة اليدين الخلفية باستخدام وسائل تعليمية مساعدة تأثير منهاج تعليمي مقترح في تعليم مهارة" 

ىدفت الدراسة إذل اقًتاح منهاج تعليمي دلهارة القفزة اخللفية على اليدين باستخداـ كسائل تعليمية مساعدة، كمعرفة أثر 

طالبا مقسمة بالتساكم إذل  (40)البحث على عينة عشوائية بلغت  مكاستخدـ الباحث ادلنهج التجرييب، كأجر  تطبيقو.

رلموعتُت ٕتريبية كضابطة من طبلب ادلرحلة الثانية بكلية الًتبية الرياضية ّتامعة بابل. كطبق الباحث برنامج تعليمي مقًتح 

دات التعليمية. كأسفرت نتائج الدراسة على أف ادلنهاج التعليمي ادلقًتح على العينة التجريبية مكوف من رلموعة من الوح

باستخداـ الوسائل التعليمية ادلساعدة قد اختصر العملية التعليمية كساعد يف تطوير مستول تعلم كأداء الطبلب. كأكصى 

ي يسهل على ادلتعلم استيعاب الباحث بضركرة استخداـ الصور التوضيحية كالعرض البطيء للحركات كالتغذية الراجعة لك

 ارات حركية أخرل.احلركة قدر اإلمكاف. كأكصى بإجراء ْتوث مشاهبة باستخداـ كسائل تعليمية مساعدة دله

 (:2001)دراسة أسامة أحمد عبد العزيز  .16.1.7

 "تأثير برنامج تعليمي باستخدام الهيبرميديا على تعلم مسابقة الوثب العالي لدى المبتدئين"

الدراسة إذل تصميم كإنتاج بررلية كمبيوتر دلسابقة الوثب العارل بالطريقة الظهرية معدة بتقنية اذليربميديا كدراسة أثر  ىدفت

 استخدامها على مستول األداء ادلهارم كمستول التحصيل ادلعريف ككذلك آراء كانطباعات ادلبتدئُت ضلو استخداـ الربرلية.

تلميذا من ادلرحلة اإلعدادية مت تقسيمهم بطريقة  (20)التجرييب، كبلغت عينة البحث  كاستخدـ الباحث يف دراستو ادلنهج

عشوائية إذل رلموعتُت ضابطة كٕتريبية. كاستخدـ يف ذلك اختبارات للمهارات احلركية كاختبار للتحصيل ادلعريف. كتوصلت 

م يف التحصيل ادلعريف كتعلم ادلهارات احلركية، ككاف إذل أف أسلوب اذليربميديا كاف أكرب تأثَتا من األسلوب التقليد ةالدراس

 فاعلية على آراء كانطباعات أفراد العينة.ك ذ

 (:2001)دراسة النبوي عبد الخالق أسامة  .17.1.7

 "تأثير استخدام الحاسب اآللي متعدد الوسائط على تعلم بعض المهارات في رياضة الجمباز"

ىدفت ىذه الدراسة إذل التعرؼ على أثر استخداـ احلاسب اآلرل متعدد الوسائط على تعلم بعض ادلهارات يف رياضة 

تلميذا من  15اجلمباز، حيث استخدـ الباحث ادلنهج التجرييب بتصميم رلموعتُت ٕتريبية كضابطة مشلت كل كاحد منها 
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يف ذلك اختبارات للمهارات احلركية، كاختبار ٖتصيلي.كأسفرت  الصف الثاشل اإلعدادم ٔتعهد طبنج اإلعدادم. كاستخدـ

نتائج البحث على أف التعلم بواسطة احلاسب اآلرل متعدد الوسائط يؤدم إذل نتيجة أفضل مهاريا كمعرفيا مقارنة بالتعلم 

 بواسطة الطريقة التقليدية.

 Dispenza (1998:) ديسبنزا دراسة .18.1.7

 لي في التقييم والتخطيط في التربية البدنية""تأثير استخدام الحاسب اآل

 ادلنهج الباحث كاستخدـ البدنية، الًتبية يف كالتخطيط بالتقييم اخلاصة الربرليات استخداـ أعلية إذل ٖتليل الدراسة كىدفت

 خبلؿ من األفراد أداء مستول تقييم كأمكن األفراد، مستول تقييم يف الربرليات استخداـ عن النتائج كأسفرت الوصفي،

 النإتة ادلعلومات كاستخداـ  التخطيط، برامج يف كاستخدامها هبم اخلاصة الفردية االختبارات عن النإتة ادلعلومات مجع

 تطوير يف دفعا تعطي اليت ادلختلفة التخطيط برامج عل للوقوؼ جديد نظاـ يف كمدخبلت ادلختلفة االختبارات عن

 كالنتائج ادلعلومات بُت مقارنة يف اإلحصائي التحليل كيف التدريب نظم تطوير يف الربرليات تلك كاستخداـ ادلستول،

 معايَت زلددة. معرفة طريق عن لبلعبُت الفردية

 :(1997)دراسة بوراس فاطمة الزىراء  .19.1.7

( سنوات 08 -06) "أثر وحدات تعليمية مقترحة في تعليم بعض الحركات األرضية في الجمباز للمرحلة العمرية

 بالمدرسة االبتدائية"

 تلميذا كتلميذة للطور األكؿ )السنة األكذل كالثانية( تراكحت أعمارىم بُت (197)أجريت ىذه الدراسة على عينة مشلت 

تلميذة،  (51)تلميذا ك (49)سنوات، حيث مشلت العينة التجريبية  (07)( سنوات كٔتتوسط عمرم قدر ب06-08)

تلميذة كفق ادلنهج التجرييب كادلسحي، حيث طبقت رلموعة من اإلختبارات  (51)تلميذا ك (46)ابطة كمشلت العينة الض

كىي: حركات الدحرجات كحركات الثبات كالقلبات، باإلضافة إذل االستمارات اليت مت توزيعها على معلمي كمعلمات 

 ادلدارس االبتدائية.

ختبار القبلي كالبعدم لصاحل االختبار البعدم يف مجيع أنواع احلركات كأثبتت نتائج الدراسة كجود فركؽ معنوية بُت اال

 اجلمبازية األرضية ادلختارة للصفُت األكؿ كالثاشل، باإلضافة إذل أعلية كضركرة تعليم احلركات األرضية يف ادلدارس.
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 (:1984)دراسة علي عبد المنعم  .20.1.7

 القفزة المتكورة على الحصان في الجمباز""أثر استخدام التعليم المبرمج في تعلم مهارة 

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على أثر استخداـ التعليم ادلربمج يف مستول األداء ادلهارم للقفزة الداخلية ادلتكورة من خبلؿ 

دلنهج التجرييب، ادلقارنة بُت أثر طريقة التعليم ادلربمج كالطريقة التقليدية ادلتبعة يف الدركس العملية. حيث استخدـ الباحث ا

طالبا من طبلب الصف الثاشل يف كلية الًتبية الرياضية للعاـ الدراسي  (45)كأجرل الدراسة على عينة عشوائية قوامها 

طالب يف كل رلموعة  15يف القاىرة، كمت تقسيم عينة البحث إذل ثبلث رلموعات متساكية بعدد  (1983-1984)

 كمت تدريسهم كما يلي:

ٕتريبية استخدمت طريقة الربرلة مع ادلدرس. اجملموعة الثانية ٕتريبية استخدمت طريقة الربرلة فقط. اجملموعة  اجملموعة األكذل

 .الثالثة ضابطة استخدمت الطريقة التقليدية

 ككاف من أىم النتائج تفوؽ طريقة الربرلة مع ادلدرس على الطرائق األخرل يف رفع مستول األداء ادلهارم.

 :على الدراساتالتعليق . 2.7

 . للدراسة ـالعا اإلطار ديدٖت يف السابقة الدراسات على االطبلع لخبل من الباحث استفاد

 حيث اشًتكت ىذه الدراسات يف رلموعة من النقاط أعلها:

 المنهج المتبع:من حيث . 1.2.7

 بنزاسدي دراسة مثل، اتفقت رلموعة من الدراسات السابقة على استخداـ ادلنهج الوصفي باألسلوب ادلسحي

Dispenza (1998،)  (.2013، كدراسة سديرة سعد )(2013) دراسة دحوف عومرمك 

،  كىدفت إذل معرفة أثر استخداـ اذليربميديا أك التعليم فقد اتبعت ادلنهج التجرييبأما رلموعة من الدراسات األخرل 

(، 1984)دراسة علي عبد ادلنعم مثل ادلربمج أك الوسائط فائقة التداخل كالصور كالفيديو يف عملية التعليم كالتدريب،  

 حسن عبد حسُت ىيثم دراسةك  (،2001) دراسة أسامة أمحد عبد العزيز(، ك 2001)دراسة النبوم عبد اخلالق أسامة ك 

دراسة نسيمة زلمود ك  (،2005) دراسة نشول زلمد نافعك  (،2003) توفيق دراسة زلمد زلمودك ، (2002) اجلبورم

دراسة أمحد السيد ادلوايف ك  (،2006) الستار عوض كمناؿ جودة أبو اجملددراسة زلمد أشرؼ عبد ك  (،2006) كارل
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كدراسة ميساء ندصل  (،2008) حاكم يوسف الضو ادلكيدراسة (، ك 2008) دراسة طاىر طاىر(، ك 2007)كآخركف 

 دراسة ادلعتصم باهلل كىيب مهدم(، ك 2011) دراسة يوسف الـز كماش ككاظم عيسى كاظمك  (،2010) أمحد الياسُت

 .(2012) عثماف امحد انتصار دراسةك ، (2012)

ادلنهج التجرييب  افقد استخدمت (،2006)سة عبد السبلـ جابر حسُت كدرا(1997)دراسة بوراس فاطمة الزىراء أما 

 معا. كادلسحي

 دراستو احلالية.الذم يناسب كقد استفاد الباحث من ىذه الدراسات يف ٖتديد ادلنهج ادلتبع 

 من حيث العينة: .2.2.7

 (،1984)علي عبد ادلنعم اشًتكت رلموعة من الدراسات يف اختيارىا لعينة البحث من طلبة ادلرحلة اجلامعية مثل دراسة 

دراسة عبد السبلـ جابر ك  (،2005دراسة نشول زلمد نافع )ك  ،(2002) اجلبورم حسن عبد حسُت ىيثم دراسةك 

كدراسة زلمد أشرؼ عبد الستار عوض كمناؿ جودة أبو اجملد  (،2006دراسة نسيمة زلمود كارل ) (،2006حسُت )

دراسة حاكم يوسف الضو ك  (،2008) طاىر طاىركدراسة  (،2007كدراسة أمحد السيد ادلوايف كآخركف )، (2006)

 دراسة، ك (2012كدراسة ادلعتصم باهلل كىيب مهدم )، (2010كدراسة ميساء ندصل أمحد الياسُت ) (،2008) ادلكي

 .(2012) عثماف امحد انتصار

يف اختيار عينة البحث من ادلرحلة  (2013دحوف عومرم ) كدراسة (،2003توفيق ) زلمد زلمودكت دراسة ًت كما اش

 .الثانوية

ادلرحلة  من مشلت عيناتفقد  (2001) أسامة أمحد عبد العزيزك  (،2001النبوم عبد اخلالق أسامة ) أما دراسة

 اإلعدادية.

 .ادلرحلة االبتدائية فقد مشلت (1997دراسة بوراس فاطمة الزىراء )أما 

 فقد مشلت أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية للمرحلة ادلتوسطة. (2013) سعد سديرة دراسةأما 
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نشول زلمد  ككل الدراسات السابقة ادلذكورة قد اعتمدت يف اختيار عينة البحث على الطريقة العشوائية، ماعدا دراسة 

الطريقة  فقد اعتمدت على ،(2006كدراسة زلمد أشرؼ عبد الستار عوض كمناؿ جودة أبو اجملد ) ،(2005نافع )

 العمدية.

 كقد استفاد الباحث من الدراسات السابقة يف طريقة اختياره لعينة البحث.

 من حيث األدوات المستخدمة: .3.2.7

اختبارات لتقييم ادلهارات احلركية  ْتث متشاهبة، كاليت ٘تثلت يفاشًتكت أغلب الدراسات السابقة يف استخدامها ألدكات 

 (،1984علي عبد ادلنعم )دراسة مثل ، كطبقت برامج مقًتحة سواءا باستخداـ احلاسوب أك بدكنو، البدنية أك القدرات

النبوم عبد اخلالق أسامة كدراسة Dispenza (1998 ،) بنزاسدي دراسةك ، (1997دراسة بوراس فاطمة الزىراء )ك 

دراسة ك ، (2006حسُت ) دراسة عبد السبلـ جابرك ، (2002) اجلبورم حسن عبد حسُت ىيثم دراسةك  (،2001)

 دراسة حاكم يوسف الضو ادلكيك  ،(2007أمحد السيد ادلوايف كآخركف )كدراسة  ،(2006نسيمة زلمود كارل )

 ،(2011دراسة يوسف الـز كماش ككاظم عيسى كاظم )و ،(2010كدراسة ميساء ندصل أمحد الياسُت ) ،(2008)

 .(2012) عثماف امحد انتصار دراسة، ك (2012كدراسة ادلعتصم باهلل كىيب مهدم )

 اللياقة عناصر تقييمل اذلوائية لؤلْتاث كوبر معهد بطارية فيهااستخدـ ( كاليت 2013ككذلك دراسة دحوف عومرم )

اليت اعتمدت على  ،(2006دراسة زلمد أشرؼ عبد الستار عوض كمناؿ جودة أبو اجملد )، ك بالصحة ادلرتبطة البدنية

 ادلهارم لديفيد توماس.استمارة تقييم األداء 

توفيق  زلمد زلمودراسة مثل دمعا، كادلقاييس ادلعرفية كل من االختبارات احلركية أما بعض الدراسات فقد اعتمدت على  

 .(2008دراسة طاىر طاىر)، ك (2005كدراسة نشول زلمد نافع ) ،(2003)

 فاعتمدت على االستبياف ادلوجو لؤلساتذة. (2013) سعد سديرة أما دراسة

تقييم تصميم اختبارات لك  كضع االستبياف ادلوجو لكل من التبلميذ كاألساتذة، كقد استفاد الباحث من تلك الدراسات يف

 ادلهارات احلركية ادلدركسة، كٖتديد سلتلف جوانب الدليل اإللكًتكشل ادلقًتح.

 



-20- 
 

 من حيث النتائج:. 4.2.7

ٔتختلف أشكالو، سواء ادلربمج أك اذليربميديا أك الوسائط  رالدراسات إذل أف التعليم باستعماؿ الكمبيوتتوصلت أغلب 

لو أثر اغلايب كبَت على مستول تعلم ادلهارات احلركية يف سلتلف األنشطة الرياضية،  احلقيبة اإللكًتكنيةأك  فائقة التداخل

استخداـ احلاسب اآلرل يف التقييم كالتخطيط كأف  التعليم أك التدريب. ن من استخداـ الطرؽ التقليدية يف عمليةكىو أحس

 لو أعلية كبَتة. يف الًتبية البدنية

، ككذلك يف مناقشة نتائج كقد استفاد الباحث من نتائج الدراسات السابقة يف طرح كصياغة فرضيات الدراسة احلالية

 البحث كمقارنتها.

 :. نقد الدراسات3.7

على الدراسات السابقة كٖتليلها تبُت للباحث أف الدراسة احلالية ٗتتلف عن الدراسات السابقة يف  من خبلؿ اإلطبلع

 رلموعة من النقاط أعلها:

عينة من ادلرحلة الثانوية، كاليت دل تتطرؽ إليها الدراسات  ادلقًتح يف الدراسة احلالية على مت تطبيق الدليل اإللكًتكشل -

 ادلقًتحة عن طريق احلاسوب. التعليمية لسابقة يف تطبيق برارلهاا

أما الدليل االلكًتكشل احلارل فقد تضمن  ،مواقف أك كحدات تعليمية ةيف الدراسات السابقة تضمنت الربامج ادلقًتح -

جانب التعليم كالتحليل كتقييم ادلهارات احلركية آليا  ، ككذلك مشلمن اجلانب النظرم زلتول ىاـ خاص بنشاط اجلمباز

 من اخلصائص اليت دل يسبق للدراسات السابقة تناكذلا. ةكٖتليل النتائج، ك٘تيز ٔتجموع

ن طرؼ الًتبية البدنية كالرياضية للمرحلة الثانوية كادلقرر مجاء يف منهاج  الدليل االلكًتكشل ادلقًتح يستند كيكمل ما -

الوزارة الوصية



 

 الباب األول
 الدراسة النظرية

 * مدخل الباب األول

 * الفصل األول: التعليم اإللكتروني

 * الفصل الثاني: الحركات األرضية في الجمباز

 * الفصل الثالث: التعلم الحركي وخصائص المرحلة العمرية

* خاتمة الباب األول
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 مدخل الباب األول:

قسم الباحث الباب األكؿ اخلاص بالدراسة النظرية إذل ثبلثة فصوؿ، حيث تناكؿ يف الفصل األكؿ التعليم اإللكًتكشل، 

مراحل إعداد برامج الكمبيوتر  ككذاية كشليزاهتا، التعليمية كالًتبو  كقيمتها ، اذليربميديايزاتو، أىدافو، التعليم ادلربمجتعريفو، شل

 الوسائط التعليمية ادلساعدة.ك كفقا خلصائص اذليربميديا، 

أعليتها، اجلمباز يف منهاج ك . احلركات األرضية، كأىدافو ،خاصة اجلمباز الًتبوماجلمباز عامة، ك كتناكؿ يف الفصل الثاشل 

 .اعتبارات تدريس احلركات األرضيةك الًتبية البدنية كالرياضية للمرحلة الثانوية، 

 مراحل تعلمها،كشركط ك  أنواعهاادلهارة احلركية، مراحلو. و ك مبادئ ،التعلم احلركيأما الفصل الثالث فتناكؿ الباحث 

 قيد الدراسة. ة العمريةادلرحل خصائصتعليمية كنماذج يف عملية التعليم. ككذلك الوسائط ال

 



 
 

 الفصل األول
 التعليم اإللكتروني

 تمهيد
 . التعليم االلكتروني1.1

 . تعريف التعليم االلكتروني1.1.1
 االلكتروني. مميزات التعليم 2.1.1
 . أىداف التعليم االلكتروني3.1.1

 . التعليم المبرمج2.1
 . تعريف التعليم المبرمج1.2.1
 . خصائص التعليم المبرمج2.2.1

 . الهيبرميديا3.1
 . تعريف الهيبرميديا1.3.1
 . القيمة التعليمية والتربوية للهيبرميديا ومميزاتها2.3.1
 ية المصممة طبقا لخصائص الهيبرميديا. متطلبات إنتاج البرامج التعليم3.3.1
 . تصميم البيئة التعليمية للهيبرميديا4.3.1
 . مراحل إعداد برامج الكمبيوتر وفقا لخصائص الهيبرميديا5.3.1

 دور كل من المعلم و المتعلم عند استخدام وسائط االتصال التكنولوجية. 4.1
 . الوسائط التعليمية المساعدة5.1

خالصة
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 تمهيد:

كانت ىناؾ ثورة ضخمة يف يةمللوجيا يف العملية التعليمية التعيف ظل ادلستحدثات اجلديدة للتكنو ك  خبلؿ العقد ادلاضي،

، بل كال يزاؿ استخداـ احلاسب يف رلاؿ الًتبية كالتعليم يف بداياتو اليت تزداد يومان بعد ي .تطبيقات احلاسب التعليمي ـو

اإللكًتكشل الذم  التعليمكأخَتان ظهر مفهـو  ذل استخداـ اإلنًتنت يف التعليم،فمن احلاسب يف التعليم إ ،أشكاال عدة أخذ

سائل التقنية احلديثة الو باستخدامو للتكنولوجيا ك يقة جيدة كفعالة يعتمد على التقنية لتقدصل احملتول التعليمي للمتعلم بطر 

. كقد تعددت ادلفاىيم كادلصطلحات حوؿ التعليم ذل ادلتعلم يف أقصر كقت كأقل جهدّتميع أنواعها إليصاؿ ادلعلومة إ

 التعليم بأسلوب اذليربميديا.ك التعليم ادلربمج، ك التعليم بالوسائط ادلتعددة، ك اإللكًتكشل فمنها التعليم عن طريق احلاسوب، 

كغَتىا من ادلصطلحات اليت تصب كلها يف استخداـ التقنية ك الوسائل االلكًتكنية من أجل ٖتقيق أىداؼ العملية 

ميديا التعليمية، كسيتطرؽ الباحث يف ىذا الفصل إذل بعض جوانب التعليم االلكًتكشل كأىدافو ككذا التعليم ادلربمج كاذليرب 

 كأعلية ذلك يف العملية التعليمية.

 التعليم اإللكتروني: .1.1

كسيلة من الوسائل اليت تدعم  فهو ،يعترب التعليم االلكًتكشل من االٕتاىات اجلديدة يف منظومة التعليم كالتعلم االلكًتكشل

العملية التعليمية كٖتوذلا من طور التلقُت إذل طور اإلبداع كالتفاعل كتنمية ادلهارات. كغلمع كل األشكاؿ اإللكًتكنية 

 يةككسائطو التخزين احلواسيبللتعليم كالتعلم، حيث تستخدـ أحدث الطرؽ يف رلاالت التعليم كالنشر كالًتفيو باعتماد 

كالشبكات يف نقل ادلعارؼ كادلهارات. كتضم تطبيقاتو  حلاسوبااإللكًتكشل أساسا على  التعليمكشبكاتو. حيث يعتمد 

 اإلنًتنتعرب  االفًتاضية كالتعاكف الرقمي. كيتم تقدصل زلتول الدركس التدريستعلم باحلاسوب كغرؼ الالتعلم عرب الواب ك 

 كاألشرطة السمعية كالفيديو كعرب السواتل كاألقراص ادلدرلة.

 تعريف التعليم االلكتروني: .1.1.1

التعليمي مع مايتضمنو من شركحات ك٘تارين كتفاعل كمتابعة بصورة جزئية أك يعرؼ التعليم االلكًتكشل بأنو تقدصل احملتول 

، 2003)يوسف العريفي،  شاملة يف الفصل أك عن بعد بواسطة متقدمة سلزنة يف احلاسب أك عرب شبكة األنًتنت.

 .(74صفحة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D8%B7_%D8%AA%D8%AE%D8%B2%D9%8A%D9%86&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
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ادلوسى بأنو طريقة للتعليم باستخداـ آليات االتصاؿ احلديثة من حاسب كشبكاتو ككسائطو ادلتعددة من  هللكيعرفو عبد ا

صوت كصورة كرسومات كآليات ْتث كمكتبات الكًتكنية ككذلك بوابات األنًتنت سواء كاف ذلك عن بعد أك يف الفصل 

إيصاؿ ادلعلومة للمتعلم بأقصر كقت كأقل جهد كأكرب  ادلهم أف ادلقصود ىو استخداـ التقنية ّتميع أنواعها يف .الدراسي

 .(24، صفحة 2002)عبد اهلل ادلوسى، فائدة.

 مميزات التعليم االلكتروني: .2.1.1

ادلتعة يف  يوفر التعليم االلكًتكشل بيئة تعلم تفاعلية بُت ادلتعلم كادلعلم كبُت ادلتعلم كزمبلئو، كما يوفر عنصر -

 علم.تالتعلم، فلم يعد التعلم جامدا، كىو اليعرض بطريقة كاحدة بل تنوعت ادلثَتات شلا يؤدم إذل ادلتعة يف ال

، كذلك ؽلكن أف يتعلم مع رفاقو يف يف تعليم نفسو )التعلم الذايت( م االلكًتكشل على رلهود ادلتعلمييعتمد التعل -

 خل الفصل يف رلموعات كبَتة.رلموعات صغَتة )التعلم التعاكشل( أك دا

يساعد ادلتعلم يف االعتماد على نفسو، فادلعلم دل يعد ملقنا كمرسبل للمعلومات بل أصبح مرشدا كناصحا كزلفزا  -

 للحصوؿ على ادلعلومات شلا يشجع ادلتعلم يف االعتماد على نفسو.

لواقع الفعلي بعيدة عن ادلخاطر من خبلؿ يوفر التعليم االلكًتكشل بيئة تعليمية تعلمية فيها خربات تعليمية من ا -

 التجريب الفعلي. كبالتارل ادلساعلة يف إثراء عملية التعلم.

تصميم ادلادة التعليمية اعتمادا على الوسائط ادلتعددة التفاعلية أك الوسائط الفائقة )صوت، صورة، أفبلـ، صور  -

 دافعية يف التعلم.متحركة( شلا يسمح للمتعلم باالستمتاع كالتفاعل كاإلثارة كال

يرفع من مستول كفاءة التعليم كالتدريب كفاعليتهما، حيث يرفع من نسبة التحصيل كيشبع االحتياجات  -

 التدريبية للمتدربُت.

يأخذ التعليم االلكًتكشل ٓتاصية التعليم التقليدم فيما يتعلق بإمكانية قياس سلرجات التعلم باالستعانة بوسائل  -

 تبارات.تقوصل سلتلفة مثل االخ

 .نيات معينة مثل احلاسوب كملحقاتوػلتاج ادلتعلم يف ىذا النمط من التعليم إذل توفر تق -

 .قلة تكلفة التعليم االلكًتكشل بالتعليم التقليدم -
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، صفحة 2007)دالؿ ملحس استيتية كعمر موسى سرحاف،  سهولة ٖتديث الربامج االلكًتكنية كادلواقع. -

286،285) 

 أىداف التعليم االلكتروني: .3.1.1

 يسعى التعليم االلكًتكشل إذل ٖتقيق األىداؼ التالية:

 خلق بيئة تعليمية تعلمية تفاعلية من خبلؿ تقنيات الكًتكنية جديدة كالتنوع يف مصادر ادلعلومات كاخلربة. -

 ادلعلمُت ادلهارات التقنية الستخداـ التقنيات التعليمية احلديثة.إكساب  -

ظلذجة التعليم كتقدؽلو يف صورة معيارية، فالدركس تقدـ يف صورة ظلوذجية كادلمارسات التعليمية ادلتميزة ؽلكن  -

 إعادة تكرارىا.

 كالتكنولوجية ادلستمرة كادلتبلحقة.تطوير دكر ادلعلم يف العملية التعليمية حىت يتواكب مع التطورات العلمية  -

 تقدصل التعليم الذم يناسب فئات عمرية سلتلفة مع مراعاة الفركؽ الفردية بينها. -

 التعليم المبرمج: .2.1

 برنامج بواسطة بنفسو نفسو يعلم أف من ادلتعلم ٘تكن تدريس طريقة .الربنارلي التعلم نسميو أف ؽلكن ما أك ادلربمج التعليم

 أف من التلميذ ؽلكن التعليم أساليب من أسلوب جمرب ادل كالتعليم .ادلعلم زلل ادلربرلة ادلادة فيو ٖتل خاص بأسلوب أعد

 مقالة يف قدمو حيث ،"سكنر" إذل التعليم من األسلوب ىذا ابتكار كيرجع ،التعلم يف كسرعتو لقدراتو كفقا بنفسو يتعلم

 ذاتية، بطريقة كالكبار الصغار تعليم كيفية ادلقالة ىذه يف كشرح (،1954) عاـ كذلك ،(التدريس كفن التعليم)  بعنواف

 فكرة البعض كيرجع. تبلميذال عدد زيادةك  ادلعلمُت عدد قلة دلشكلة حبل التعليم يف األسلوب ذلذا" سكنر" اكتشاؼ ككاف

. (1926) عاـ يف العلمية ادلادة بررلة فكرة على تقـو أداة أكؿ بتصميم قاـ  الذم" بريسي" العادل إذل الربنارلي التعليم

 طريق عن صحيحة أهنا يعتقد اليت اإلجابة بينها من ادلتعلم ؼلتار إجابات عدة كتقًتح أسئلة عدة تقدـ اآللة ىذه ككانت

 معُت. مفتاح على الضغط
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 التعليم المبرمج: تعريف .1.2.1

ربنامج تعليمي بم الذايت الذم يعمل فيو ادلدرس يف قيادة التلميذ كتوجيهو ضلو السلوؾ ادلنشود النوع من التعل ىو ذلك

ترتيبا منطقيا أك سلوكيا ْتيث يستجيب ذلا ادلتعلم كتقوده إذل السلوؾ ادلقصود  ةتبتمر تقسم فيو ادلعلومات إذل أجزاء 

 (19، صفحة 1971)عثماف لبيب فراج، غوبا فيو. كادلتتابع بشكل غلعلو يتصرؼ يف ادلستقبل تصرفا مقصودا أك مر 

التعليم ادلربمج طريقة من طرؽ التعليم الذم يعمل فيو مع ادلعلم برنامج تعليمي أعدت فيو ادلادة كيقوؿ امحد منصور أف 

كذلك من أجل قيادة  -تعليمية، أجهزة عرضكتاب مربمج، آلة -التعليمية إعدادا خاصا كعرضت يف صوره ادلختلفة 

 (32، صفحة 1985)أمحد حامد منصور، التلميذ كتوجيهو ضلو السلوؾ ادلنشود. 

 خصائص التعليم المبرمج: .2.2.1

كيقـو فيو الربنامج بدكر ادلوجو ضلو ٖتقيق إف التعليم ادلربمج نوع من التعليم الذايت الذم يأخذ فيو ادلتعلم دكرا اغلابيا فعاال، 

 كيعتمد تصميم التعليم ادلربمج على اخلصائص التالية: أىداؼ تعليمية زلددة.

اذلدؼ من عملية التعلم ىو تغَت سلوؾ ادلتعلم من حيث الكم كالكيف  تحديد األىداف )تحديد سلوك المتعلم(: -

سلوؾ معُت إذل سلوؾ آخر سلالف لو. أك من سلوؾ معُت إذل نفس كيف إتاه مرغوب فيو. فقد يكوف ىذا التغَت من 

 .ىذا النوع من السلوؾ كلكن بصورة أثبت كأقول. أك من حالة عدـ كجود السلوؾ أصبل إذل ظهوره من ادلتعلم

أم ٖتديد نوع األداء الذم ؽلكن قبولو دليبل على أف ادلتعلم قد صلح يف الوصوؿ إذل  تحديد السلوك النهائي: -

اذلدؼ. ٔتعٌت ٖتديد مكونات السلوؾ ادلراد من ادلتعلم أف ػلققو بعد االنتهاء من دراسة الربنامج التعليمي ٖتديدا دقيقا 

كذلك يف ضوء األىداؼ التعليمية ادلراد ٖتقيقها. كنتيجة لتحديد السلوؾ النهائي ؽلكن التوصل إذل اخلطوات الصغَتة 

ك تقرير ما إذا كاف السلوؾ احملدد قد حققو ادلتعلم أك دل يتحقق، فمعيار صلاح ادلتتابعة اليت تؤدم إذل ٖتقيقو، ككذل

 الربنامج ىو السلوؾ النهائي للمتعلم، كمدل تعلمو كٖتقيقو لؤلىداؼ احملددة للربنامج التعليمي.

لصغَتة اليت تتمثل ىذه اخلاصية يف ٖتليل اخلربات التعليمية إذل اخلطوات ا تحديد الخبرات التعليمية وتحليلها: -

تتكوف منها كاليت ٖتقق السلوؾ النهائي احملدد. كغلب أف تكوف ىذه اخلطوات يف مستول قدرات ادلتعلمُت كغلب 

تقدؽلها بشكل منطقي من السهل إذل الصعب. كيتم عرضها على ىيئة مثَتات تتطلب من ادلتعلم أف يقدـ استجابتو 
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علم من تنمية قدرتو على االستجابة الصحيحة، كٖتدم الظركؼ اليت بطرؽ سلتلفة، كلذا غلب توفَت أساليب ٘تكن ادلت

كتتمثل الظركؼ يف اآلالت التعليمية، األجهزة،  ،بالسلوؾ ادلرغوبإذل القياـ ادلتعلم بإذا ما توفرت يف بيئة التعلم أدت 

 كتوفَتىا للمتعلم أثناء قيامو بالسلوؾ ادلرغوب فيو. .األدكات كادلواد

يتم ذلك عن طريق توضيح كل ماغلب على ادلتعلم عملو خبلؿ  ن محتوى البرنامج والمتعلم:تحديد العالقة بي -

حيث يقـو بنوعُت من األنشطة أحدعلا النشاط اجلسماشل العضلي الذم ؽلكن  ،دراستو للربنامج ككيفية قيامو بو

احلركات اليت تستخدـ يف أدائو.  ب النص على اخلطوات اليت تتبع عند القياـ بو أك ٖتديد يمبلحظتو كقياسو، كفيو غل

كثانيهما النشاط العقلي الذم يصاحب النشاط اجلسماشل أحيانا، كفيو غلب أف ينص على الطريقة اليت تتبع عند 

 القياـ بو كتطبيق قوانُت احلركة على مراحل األداء، أك مبلحظة مراحل األداء الفٍت كاستخبلص النتائج.

بو تزكيد ادلتعلم بنتيجة استجابتو، إذا كانت صحيحة أـ خاطئة. ككذلك ٔتعرفتو ٔتستول أدائو يقصد  ــــــز:التعزيـــــــــ -

تلك ادلعرفة تقـو بدكر التعزيز. كيتم إمداد ادلتعلم  .ادلهارم إذا كاف صحيحا كطبقا لشكل األداء الصحيح أـ بو أخطاء

 االستجابةتعلم بصواب استجابتو يؤدم إذل تعزيز بالتعزيز اإلغلايب، أما إذا ما كانت استجابتو صحيحة فمعرفة ادل

كتأكد ادلتعلم كتقليل زمن التعلم، كما أف معرفة ادلتعلم خلطأ االستجابة يسهل عملية تشخيص اخلطأ ككصف العبلج 

 ادلناسب.

يف الربنامج  يف التعلم ادلربمج تتم عملية التعلم بطريقة فردية كلذا يعد تعلما فرديا، فيسَت كل متعلم تفريد التعلم: -

التعليمي ٔتفرده شلا ينمي لدل ادلتعلم ٖتمل ادلسئولية حيث يتيح للمتعلم فرص تعليم نفسو بنفسو من خبلؿ الربنامج 

 التعليمي، كيشبع فيو الرغبة يف التعلم كينمي لديو القدرة على مزيد من التعلم شلا يزيد من دافعية االستمرار يف التعلم.

عمل التعليم ادلربمج على ٖتقيق مبدأ الفركؽ الفردية بُت ادلتعلمُت حيث ػلصل كل متعلم على ي مبدأ الفروق الفردية: -

كمن مث اليشعر ادلتعلم بادللل. كما يتعلم كل  ،مايتناسب مع خرباتو كمعلوماتو السابقة من ادلعرفة كما ككيفا كنوعا

متعلم خبلؿ الربنامج التعليمي حسب سرعتو الذاتية، كيتقدـ يف تعلمو بالقدر كالسرعة اليت تبلئم قدراتو كاستعداداتو 

 (75-73، الصفحات 2007)كفيقة مصطفى أبو سادل، كحاجاتو الشخصية. 
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 الهيبرميديا: .3.1

يف ظل ادلستحدثات احلديثة التكنولوجية يف عملية التعليم كالتعلم ظهرت على سطح اجملاؿ التعليمي أنظمة حديثة 

لوسائط متكاملة كغَت متكاملة استخدمت بشكل مباشر يف العملية التعليمية ّتميع ادلراحل، كمن أىم ىذه ادلستحدثات 

ربية الوسائط ادلفرطة أك الوسائط الفائقة، كىي تتميز بأهنا ٖتتوم على معلومات كبيئات كاليت تعٍت باللغة الع .اذليربميديا

إلكًتكنية عالية تسمح للمتعلم أف يتعلم بكفاءة عالية من خبلؿ الرابط اإللكًتكشل الذم يستخدـ داخل ادلوقف التعليمي، 

طريق الكمبيوتر، ػلتوم ىذا الربنامج على أظلاط سلتلفة  كبالتارل إعطاء فرصة كبَتة إلغلاد تفاعل بُت ادلتعلم كالربنامج عن

من الوسائط ادلتعددة مثل: النصوص كالرسـو كالصوت كالصورة الثابتة كادلتحركة كالتسجيبلت هبدؼ تقدصل ادلعلومات 

 كاخلربات للمتعلم.

 الهيبرميديا: تعريف .1.3.1

كىي أنظمة لتقدصل ادلعلومات يف شكل نص، صور، كصور  اذليربميديا عبارة عن كسائط متعددة مًتابطة بالنص الفعاؿ

 جرافيك، كأصوات كفيديو كىذه األنظمة تعترب فرصة كبَتة كإمكانية ضخمة ككسائل قوية للتعلم.

(T.cockerton and R.shimell, 1997, p. 31) 

ادلتاحة جملموعة من الوسائط التعليمية اليت تستخدـ بصورة تبادلية منظمة كتعرفها زينب زلمد أمُت بأهنا: ادلعلومات     

داخل ادلوقف التعليمي، كاليت تتضمن الرسـو البيانية، الصور الفوتوغرافية، التسجيبلت الصوتية، صور الفيديو ادلتحركة 

، اللوف، احلديث، أجهزة البيانات يكالصور التخيلية، الصوت ادلوسيق كالساكنة، اخلرائط، اجلداكؿ، الرسـو ادلتحركة،

)جداكؿ البيانات كادلعلومات األساسية(، كالرسومات الثنائية أك الثبلثية األبعاد باإلضافة إذل النص لتقدصل اخلربات الًتبوية 

ة للمتعلم، كتتكامل ىذه الوسائط مع بعضها البعض عن طريق الكمبيوتر بدرجة ٘تكن ادلتعلم من ٖتقيق األىداؼ الًتبوي

ادلرغوب فيها بكفاءة كفعالية، كاالستفادة القصول بادلداخل احلسية ادلعرفية لديو من خبلؿ توفَت التفاعل الذم يسمح 

 .(9، صفحة 1995)زينب زلمد أمُت،  للمتعلم بالتحكم يف السرعة كادلسار كالتتابع ككمية ادلعلومات اليت ػلتاج إليها.

كيعرفها كارم كآخركف بأهنا ارتباطات غَت خطية لبناء ادلعرفة من خبلؿ ادلعلومات النصية متعددة األظلاط كالصوت 

 (Carey dorris and other, 1992, p. 35) كالرسـو ادلتحركة كالرسـو البيانية كلقطات الفيديو.
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 تربوية للهيبرميديا ومميزاتها: القيمة التعليمية وال. 2.3.1

التغلب على ادلشكبلت  احد ادلستحدثات التكنولوجية يف اجملاؿ الًتبوم التعليمي حيث ؽلكن من خبلذلأ تعترب اذليربميديا

ذك  يصبح التعلم تعلما التعلم حىتهبدؼ االرتقاء كٖتسُت عملية التعليم ك  رفع كفاءة العملية التعليمية التعلميةك  التعليمية،

 ٖتقيق أىداؼ التعلم ادلرجو ٖتقيقها.فعالية ك 

 لهيربميديا من خبلؿ ثبلث جوانب تربوية ىي:لالتعليمية كسيتم تناكؿ القيمة الًتبوية ك 

 النفس احلركية كالوجدانية بشكل متكامل.قاء ّتوانب التعلم ادلعلوماتية ك أكال: االرت

 نشطا.كره فيو اغلابيا ك ايت حيث يكوف دثانيا: توجيو ادلتعلم ضلو التعلم الذ

 .ميعلتلتكوين إتاه اغلايب ضلو استخداـ الكمبيوتر يف اادلتعلم ك  لاستخداـ الكمبيوتر لدمهارات ثالثا: تنمية بعض 

 النفس الحركية و الوجدانية بشكل متكاملقاء بجوانب التعلم المعلوماتية و أوال: االرت

توفَت طريق متنوع الستخداـ ىذا ادلعلومات شلا يساعد على تدريب ك  ميديا على التوسع يف ادلعلومات،اذليرب  تساعد -

 ادلتعلم على مهارات التفكَت العلمي أثناء السَت يف الربرلية التعليمية.

 اذليربميديا على ٖتقيق مبدأ إتقاف التعلم بالنسبة جلوانب التعلم الثبلثة. ملتع -

قدصل اليت تعيد تك  مواد ادلتضمنة يف كسائط متعددة،شكل شبكة عمل لليتم تنظيم ادلعلومات داخل أنظمة اذليربميديا يف  -

لبعض  تأم أهنا انعكاسا. علومات يف العقل البشرمىي طريقة مشاهبة لطرؽ معاجلة ادلادلعلومات بصورة غَت خطية ك 

كظائف ذاكرة ادلتعلم ادلتعلقة بادلعلومات اللفظية ك ادلنطقية اليت ؽلكن أف ترتبط معا يف شكل شبكة عمل، ك بذلك فهي 

 ٕتعل ادلتعلم قادرا على بناء ادلعرفة األساسية اخلاصة بو لعمل ارتباطات ذات معٌت بُت األفكار اليت يدركها.

كذا سهولة اسًتجاعها تسمح لو بتكوين ادلتعلم يف التحكم فيها بسرعة، ك كقدرة  ،اادلعلومات يف أنظمة اذليربميدي ٗتزين -

 لعمل العقل البشرم. ةارتباطات بُت أجزاء ادلعلومات بعضها ببعض بصورة غَت خطية مشاهب

لب ك إدراؾ ادلعلومات اليت يتط كفهم كتشاؼبا لم التقصي تسمح للمتعث ك اذليربميديا لطرؽ متعددة للبح استخداـ -

 ما تقدمو لو الربرلية التعليمية. ك  ف بُت ما يكتشفو ادلتعلم بنفسوذلك دلا ٖتويو من تواز ك  ،استيعاهبا قدرة على التفكَت
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ك من البسيط  ،سلتلفة تتدرج من السهل إذل الصعبتقدصل احملتول التعليمي داخل الربرلة التعليمية يف مستويات  -

كذا استخداـ ادلتعلم مهارات التفكَت ك  .تقوصل تقدموك  مرنة تتطلب منو اٗتاذ القراراتة تعليمية ئتتيح للمتعلم بيك  .للمركب

 ادلعلوماتية لديو.العليا لتنمية اجلوانب العقلية ك 

كالتحكم  تقدصل عركض بصرية متعددة تتيح للمتعلم فرصة أكرب الختيار ادلعلومات،ك  حرية استخداـ كتناكؿ ادلعلومات، -

اكتساب خربات جديدة شلا ك  ،بادلوضوعات اليت يرغب يف تعلمها اكتساب معلومات سلتلفة تتصلك  يف عملية التعلم،

 غلعلها باقية األثر.

تساعد يف اكتساب ك  ذات العبلقات الًتابطية، م ادلعلوماتيخبلؿ االرتباطات كتنظمعاجلة ادلعلومات بسرعة من تناكؿ ك  -

 إعادة ادلشاىدة مرة أخرل.ومات عن طريق ادلشاىدة ادلنظمة ك ادلتعلم ادلعل

 ادلرجئة تساعد ادلتعلم على التعرؼ على مستول ٖتصيلو جلوانب التعلم.ك  تزكيد ادلتعلم بالتغذية الراجعة الفورية، -

تصاؿ ذك االٕتاىُت بُت ادلتعلم برامج اذليربميديا على توفَت بيئة تعلم نشطة يتحكم فيها ادلتعلم عن طريق اال ملتع -

 ْتار داخل الربرلية،حرية اإلك  كتوفَت فرص اٗتاذ القرار،، ن التفاعل االغلايب مع ادلعلوماتشلا يزيد م التعليمية،الربرلية ك 

 التحاكر مع الربرلية التعليمية.   ك  اختيار ما يناسب من قائمة اخليارات ادلعركضة عليو،ك 

 ا و نشطاثانيا: توجيو المتعلم نحو التعلم الذاتي حيث يكون دوره فيو ايجابي

مقابلة الفركؽ الفردية بُت ادلتعلمُت حيث تسمح للمتعلم بالسيطرة على سبل تعلمو ك  أنظمة اذليربميديا على لمتع -

القدرة التوجيو،ك حيث أف الربنامج يزكد ادلتعلم ٔتستويات متعددة من  .ذلك من خبلؿ ٖتكم ادلتعلم يف الربنامج التعليمي

 على التعلم الذايت.

 رغبة يف تعلم ما ؼلتاره منْتيث يكوف تعلما بدافع ك  أم تعليم نفسو بنفسو، ،ادلتعلم على التعلم الذايتٖتفيز  -

 ميولو.موضوعات يف الوقت الذم يتناسب كاحتياجاتو ك 

 تعمل على جذب انتباه ادلتعلم كإثارة اليتك تشمل اذليربميديا على رلموعة من كسائط االتصاؿ التعليمية ادلتعددة  -

 زمة لتحقيق أىداؼ التعلم.بلكتزكيده باخلربات التعليمية ال ،امو كجعل خرباتو ذات اثر باؽاىتم
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زينها من كسائط تعليمية تتميز الربامج التعليمية بأهنا غَت خطية نإتة من ارتباطات مشًتكة بُت ادلعلومات اليت مت ٗت -

حسب خزنة طبقا للتتابع ادلناسب لو ك ك كل ادلعلومات ادلأ جزءاليت تسمح للمتعلم ادلستخدـ للكمبيوتر بتناكؿ ك  .متنوعة

 ادلتعلم. لسرعتو الذاتية شلا يزيد من دافعية التعلم لد

إدارة ادلعلومات ادلتضمنة يف كسائط االتصاؿ التعليمية ادلتعددة بطريقة تقابل ز اذليربميديا ٔتركنة يف تنظيم ك تتمي -

دم إذل رفع كفاءة عملية ا يؤ شلت ادلقدمة بطريقة أكثر فعالية، ستفادة من ادلعلومااحتياجات ادلتعلم شلا غلعلو قادرا على اال

 تقليل زمن التعلم شلا يزيد من ثقة ادلتعلم بنفسو.ك  التعلم

كفاءة من خبلؿ االرتباطات االلكًتكنية اليت تتضمن كسائط االتصاؿ التعليمية تسمح للمتعلم أف يتعلم بفعالية ك  -

اليت تعمل ك  .كادلوسيقي الفيديو، كلقطات التسجيبلت الصوتية،ك  الرسـو ادلتحركة،ك  كالصور، النصوص، يفادلتعددة ادلتمثلة 

 إثارة اىتمامو دلا يتعلمو.ك  على جذب انتباه ادلتعلم،

يتناسب مع م ما يريد كؼلتار منها مامل على كسائط اتصاؿ متعددة غلد فيها كل متعلتتوفَت بيئة تعلم متنوعة تش -

 .جاتواح

ابي نحو استخدام الكمبيوتر في تكوين اتجاه ايجالمتعلم و  ىمهارات استخدام الكمبيوتر لدثالثا: تنمية بعض 

 تعلم.ال

توصيل ادلعلومات الدقيقة مبنية يربميديا تتميز بأف فكرة ٗتزين كنقل ك فقا خلصائص اذلج الكمبيوتر التعليمية ادلبنية ك برام -

اليت ك  .اليت ترتبط مع بعضها البعض بواسطة أنواع خاصة من االرتباطاتصغَتة، ك تقسيم ادلعلومات إذل أجزاء على 

غ التفاعل بُت برامج الكمبيوتر توفر فرصا إلغلاد بعض صيؿ الكمبيوتر لتصبح أكثر فعالية ك تتكامل من خبل

 ادلتعلم/ادلستخدـ.ك 

 تعليمية التعلمية.إكساب ادلتعلم/ادلستخدـ بعض مهارات استخداـ الكمبيوتر يف العملية ال -

إكساب ادلتعلم/ادلستخدـ إتاىات اغلابية ضلو استخداـ الكمبيوتر يف التعلم شلا ػلقق ادلتعة ك التنوع ادلطلوب ٖتقيقهم  -

 .(425، صفحة 2007)كفيقة مصطفى أبو سادل، يف ادلواقف التعليمية التعلمية. 
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 متطلبات إنتاج البرامج التعليمية المصممة طبقا لخصائص الهيبرميديا: .3.3.1

 إلنتاج كعرض الربامج التعليمية ادلصممة طبقا خلصائص اذليربميديا ينبغي توافر متطلبات أساسية ىي:

 البرامج: .1.3.3.1

بُت جهاز الكمبيوتر ككسائط كىي عبارة عن برامج تستخدـ يف تصميم الربامج التعليمية، أم أهنا برامج تعمل كوسيط 

 االتصاؿ التعليمية ادلتعددة.

 وجيهو كمساعدتو للوصوؿ إذل عناصرٔتعٌت أهنا رلموعة من الربامج كنظم ادلعلومات اليت تساعد على تشغيل الكمبيوتر كت

إلْتار يف الربنامج من فعاليتو يف تناكؿ كمعاجلة ادلعلومات كالبيانات، كا نالوسائط ادلتعددة، كتسهل من استخدامو كتزيد م

خبلؿ البيانات األساسية لوسائط االتصاؿ التعليمية ادلتعددة. كتتضمن األنظمة التعليمية إلنتاج اذليربميديا برامج متنوعة 

.  منها برامج أدكات التأليف كبرامج تستخدـ يف إنتاج الرسـو

 األجهزة التعليمية: . 2.3.3.1

 األجهزة كىي: تتطلب منظومة اذليربميديا العديد من

حيث يعترب الكمبيوتر اجلهاز الرئيسي يف إنتاج اذليربميديا، باإلضافة إذل مكونات خاصة تعطيو  الكمبيوتر والشاشة: -

 .األعلية اخلاصة ٔتنظومة اذليربميديا، أما الشاشة فهي كحدة العرض كاليت تتميز باللوف كاحلجم كشدة التحديد

على مجيع اإلمكانات الضركرية لتخزين كتداكؿ البيانات كأكامر التحكم  كىي ٖتتوموحدة العمليات المركزية:  -

 كضبط مجيع العمليات الداخلية من ٗتزين كاسًتجاع.

تتضمن الوسائط الرئيسية للتخزين الربامج التعليمية ادلصممة طبقا خلصائص اذليربميديا  األقراص  وسائل التخزين: -

 ادلرنة، القرص الصلب، األقراص البصرية. 

البد أف يتضمن الكمبيوتر ادلستخدـ يف الربامج التعليمية ادلصممة طبقا  أجهزة إدخال البيانات وإخراج المعلومات: -

خلصائص اذليربميديا على أجهزة مثل ادليكركفوف كرلسم الصوت كجهاز ادلاسح الضوئي اإللكًتكشل كالكامَتا كذلك 

 كذا أجهزة إخراج كمكربات الصوت كالسماعات كغَتىا.إلدخاؿ الصوت كالصورة كالرسـو كلقطات الفيديو . ك 
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 تصميم البيئة التعليمية للهيبرميديا: .4.3.1

هتدؼ البيئة التعليمية للهيربميديا إذل ضبط ادلواقف التعليمية كتصميمها بإحكاـ كدقة، كالتنبؤ باألظلاط السلوكية اليت      

ْتيث تصبح بيئة مناسبة دلدخبلت تربوية تكنولوجية ؽلكن االستفادة منها  .يظهرىا ادلتعلم بعد تفاعلو مع ادلوقف التعليمي

يف تسهيل كٖتسُت تعلم ادلتعلم. معٌت ذلك أف ادلقصود بتصميم التعليم ىو ٖتديد ادلواقف التعليمية كتصميمها ْتيث 

 ٕتعل ادلتعلم يتفاعل معها بطريقة تؤدم إذل ٖتقيق تغَت زلدد يف سلوكو.

تعليم ىو مفهـو إجرائي يشتمل على إجراءات عملية نظامية كمنطقية حلل ادلشكبلت التعليمية عن كمفهـو تصميم ال

طريق تصميم الربامج التعليمية كالتدريبية بطريقة أكثر كفاءة من حيث التصميم كالتخطيط تضمن ٖتقيق األىداؼ 

 التعليمية العامة كالسلوكية احملددة، كادلساعدة يف تيسَت عملية التعلم.

كاذلدؼ األساسي من عملية تصميم التعليم ىو توفَت بيئة تعليمية كهتيئة ظركؼ ٘تكن ادلتعلم من التعلم كعند تصميم بيئة 

تعليمية كإعداد برنامج تعليمي غلب اإلجابة على بعض التساؤالت، حيث تشَت اإلجابة عليها للمكونات األساسية اليت 

 كن تلخيصها فيما يلي:تعترب زلور عملية تصميم بيئة تعليمية كؽل

 ماىو المقرر الدراسي المراد تصميمو؟ أو ماىي الوحدة التعليمية المراد تصميمها؟ -

أم ٖتديد احملتول العلمي للمقرر الدراسي كتقسيمو إذل كحدات دراسية مث تقسيمها إذل موضوعات مث إذل دركس. ككذا 

 للمتعلم خبلؿ الدركس.ٖتديد ادلعلومات  كماٖتتويو من حقائق كمفاىيم تقدـ 

 من ىو المتعلم؟ أو لمن يطور المقرر الدراسي؟ أو لمن يقدم البرنامج التعليمي؟ -

 أم ٖتديد خصائص ادلتعلم من حيث قدراتو كاستعداداتو كاحتياجاتو كخلفيتو األكادؽلية.

 ماذا نريد من المتعلم أن يحققو بعد تعلمو المحتوى العلمي؟ -

 اخلاصة طبقا جلوانب التعلم كصياغتها صياغة إجرائية سلوكية ؽلكن مبلحظتها كقياسها.ك أم ٖتديد األىداؼ العامة 

 كيف يمكن الحكم على مدى تحقيق األىداف المحددة؟ أو تحقيق جوانب التعلم؟ -

من  أم ٖتديد أساليب التقوصل للربنامج التعليمي، ككذا ٖتديد االختبارات طبقا جلوانب التعلم دلعرفة مقدار مامت ٖتقيقو

 األىداؼ احملددة.
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ما ىي أنسب أساليب تعليم المحتوى العلمي المحدد؟ وماىي أنسب الوسائط التكنولوجية التي تستخدم لنقل  -

 وتوصيل المحتوى العلمي للمتعلم؟

أم ٖتديد اسًتاتيجيات التدريس، كٖتديد الوسائط التعليمية التكنولوجية كٖتديد عناصرىا من حيث النصوص، الصور، 

 ة، الصوت، كلقطات الفيديو.احلرك

 ما ىي البيئة التعليمية ومواصفاتها؟  -

ي، ملعب، صالة مغطاة، ...( ككذا ٖتديد الشركط اليت اليت يتم فيها التعلم )فصل دراس أم ٖتديد صفات البيئة التعليمية

 .(373،372، صفحة 2007)كفيقة مصطفى حسن أبو سادل،  م التعلم الفعاؿغلب توافرىا يف البيئة التعليمية لكي يت

 مراحل إعداد برامج الكمبيوتر وفقا لخصائص الهيبرميديا:. 5.3.1

تتمثل يف مرحلة  .كفقا خلصائص اذليربميديا بعدة مراحلالقائمة على استخداـ الكمبيوتر  ٘تر عملية إعداد الربامج التعليمية

التحليل، مرحلة الًتكيب، كمرحلة التقوصل. كيشًتؾ يف ىذه ادلراحل فريق عمل يتميز بادلعرفة التامة ألسس الربرلة التعليمية 

كفنياهتا، كالتمكن من ادلادة العلمية ادلراد تعليمها للمتعلم كعلم النفس التعليمي كطرؽ التدريس كفنيات ككسائط االتصاؿ 

، رسـو متحركة كثابتة، ادلتعددة ا ليت ؽلكن استخدامها يف الربامج التعليمية سواء كانت نصوص، صور، صوت، رسـو

 كلقطات الفيديو. كاالستخداـ اجليد ذلذه الوسائط داخل الربنامج التعليمي. كسيتم تناكؿ ىذه ادلراحل بالشرح.

 مرحلة التحليل: .1.5.3.1

 تعطي تصورا كامبل دلا ػلتويو الربنامج التعليمي من أىداؼ تعليمية عامة، كتشتمل ىذه ادلرحلة على عدة خطوات، كاليت

كترمجة األىداؼ العامة إذل أىداؼ سلوكية غلب ٖتقيقها، كٖتديد زلتول ادلادة العلمية كتقدير حاجات كخصائص 

 ادلتعلمُت ادلستهدفُت.

 اخلطوات: هكفيما يلي عرض ذلذ

 أىداف سلوكية: تحديد األىداف العامة وترجمتها إلى -

ة، كيف ضوء التحليل يتم ٖتديد األىداؼ التعليمية العامة ادلراد أف ٖتققها ادلادة ل ادلادة التعليمية موضوع الربرليتم ٖتلي

كيتم ترمجة األىداؼ التعليمية كتصنيفها كصياغتها يف صورة سلوكية إجرائية بشرط  ،التعليمية للمقرر الدراسي ادلستهدؼ
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قياسها كتقوؽلها، كىي اليت غلب أف ػلققها ادلتعلموف نتيجة دراستهم  ؽلكن لتعلم ادلراد ٖتقيقها، ككذاأف تصف نواتج ا

 حملتول ادلادة التعليمية.

 تحديد خصائص المتعلم "الفئة المستهدفة": -

 كيف ىذه اخلطوة يتم ٖتديد خصائص ادلتعلم من حيث:

 من ميوؿ كإتاىات كحاجات كدكافع.قدراهتم العقلية كالبدنية كالنواحي االنفعالية  -

ٖتديد مستواىم األكادؽلي حملتول ادلادة التعليمية، كذلك هبدؼ ٖتديد نقطة بداية دراسة الربنامج "ادلستول ادلدخلي أك  -

ادلبدئي" ككذا ٖتديد أسلوب تتابع عرض زلتول ادلادة التعليمية طبقا لؤلىداؼ التعليمية كتسلسلها كمستول التدرج يف 

 .ادلادة التعليمية لكل متعلم حسب قدراتو كإمكاناتو الفردية عرض

ٖتديد كيفية تنظيم زلتول ادلادة العلمية، كيتم ذلك يف ضوء الًتتيب ادلنطقي كالسيكولوجي، مع مراعاة أف يرتبط معدؿ  -

امج فرص نكذا غلب أف يوفر الرب ككم ادلادة ادلراد أف يتعلمها ادلتعلم ٔتدل صعوبة كتعقيد ادلادة بالنسبة خلصائص ادلتعلم، ك 

 و ادلتعلم من تعلم.قمتعددة للمشاركة كالتقوصل الذايت دلا حق

 تحليل وتنظيم المادة التعليمية: -

يتم ٖتديد احملتول التعليمي كتقسيمو إذل كحدات تعليمية، كتقسم كل كحدة تعليمية إذل موضوعات، كيشتمل كل موضوع 

تتكوف من حقائق كمفاىيم كقوانُت كمبادئ كمهارات. مث تقسم ادلعلومات اخلاصة بكل على رلموعة من ادلعلومات اليت 

موضوع إذل إطارات ْتيث تتيح للمتعلم الذم أتقن اإلطار األكؿ االنتقاؿ إذل اإلطار الثاشل، كمن يتقن اإلطار الثاشل ينتقل 

 طارات.إذل اإلطار الثالث... كىكذا شلا يساعد على تأكيد التعلم جملموعة اإل

 :مرحلة التركيب  .2.5.3.1

"الربرليات التعليمية"  خطوط عريضة بدءا من ٖتديد أظلاط يف ىذه ادلرحلة يتم كضع تصورا شامبل دلا ػلتويو الربنامج من

باستخداـ الكمبيوتر، كالتخطيط للربرلة األكلية للربنامج، ككتابة السيناريو الذم يوضح الصورة النهائية للربنامج التعليمي 

 كفق اخلطوات التالية:
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 تحديد نمط استخدام الكمبيوتر: -

اـ الكمبيوتر التعليمي عند عرض ادلادة التعليمية. مع يف ىذه اخلطوة يتم ٖتديد أظلاط الربرليات التعليمية باستخد        

ٖتديد كتوفَت األسس اليت غلب مراعاهتا عند استخداـ كل ظلط، كٗتتلف أظلاط الربرليات التعليمية حسب ىدؼ كل من 

علم ادلعلم كادلتعلم من استخدامها، فهناؾ بررليات تقدـ مساعدات للمعلم كىناؾ بررليات تقدـ مساعدات كبَتة للمت

 كتعترب كأهنا ادلعلم اخلصوصي للمتعلم.

يتناسب مع دراستنا ىو ظلط احملاكاة ك٘تثيل ادلواقف كاليت تكوف ماكىناؾ العديد من األظلاط اخلاصة بالربرليات التعليمية، ك 

مو على قدر فيو األنشطة التعليمية موضوعة للمحاكاة ك٘تثيل ادلواقف كالتقليد يكوف مشابو للموقف احلقيقي ادلراد تعلي

اإلمكاف. كغلب أف توفر ىاتو األظلاط للمتعلم فرصا الستخداـ كتطبيق ماتعلمو من معلومات أك مهارات جديدة يف 

 مواقف تعليمية متعددة كلذا غلب مراعاة النقاط التالية يف الربرليات التعليمية:

 لتعليمية السلوكية اليت مت ٖتديدىا كصياغتها.ٖتديد احملتول التعليمي للربرلية بناءا على األىداؼ العامة كاألىداؼ ا -

 ٖتديد تتابع عرض ادلادة التعليمية اليت يشملها احملتول التعليمي. -

 ٖتديد أساليب التفاعل اليت ؽلكن أف ٖتدث بُت ادلعلم كادلتعلم كالربنامج التعليمي ككيفية توجيو ادلتعلم. -

تعلم على حرية التحرؾ داخل الربنامج من خبلؿ تعليمات ٖتديد طرؽ اإلْتار خبلؿ زلتول الربرلية دلساعدة ادل -

 التجوؿ كالكلمات ادلفتاحية كطلب ادلساعدة كاخلركج النهائي من الربنامج.

 تخطيط البرمجة األولية: -

كيف ىذه اخلطوة يضع ادلصمم تصورا كامبل لشكل الربنامج فيتم ٗتطيط كتنظيم كترتيب زلتول ادلادة العلمية قي ضوء 

 زلتول ادلعلومات، كٖتديد ادلفاىيم كاحلقائق كالقوانُت العلمية كادلهارات الرئيسية.ٖتليل 

 كادلعقدة.عند تنظيم احملتول التعليمي غلب مراعاة البدء من ادلستويات الدنيا كالبسيطة إذل مستويات التعلم العليا  -

 خبلذلا عرض زلتول الربنامج التعليمي.يتم ٖتديد عناصر كسائط االتصاؿ التعليمية ادلتعددة كاليت يتم من  -

غلب ٖتديد أشكاؿ عرض احملتول بوسائط سلتلفة مثل النصوص، الرسـو الثابتة كادلتحركة، كلقطات الفيديو كاألفبلـ  -

 ادلتحركة.
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 ٖتديد اسًتاتيجيات التغذية الراجعة كالتعزيز. -

 كتابة سيناريو البرمجة التعليمية: -

طوة اليت يتم فيها إجراء ترمجة للخطوط العريضة اليت كضعها فريق الربرلية إذل إجراءات ادلقصود بكتابة السيناريو اخل

تفصيلية مسجلة على الورؽ، كغالبا مايقـو بكتابتها ادلعلم ادلتمكن من ادلادة التعليمية كطرؽ تدريسها كإمكانات 

ات قصَتة متسلسلة منطقيا لعرض ادلادة كتكوف الكتابة على شكل خطو  الكمبيوتر كبرامج التأليف ادلقرر استخدامها.

خبلؿ الربرلية التعليمية كالذم يشتمل على  ية الراجعة ككذا التقوصل ادلستمرالتعليمية، كتقوصل استجابة ادلتعلم، كتقدصل التغذ

 التقوصل التكويٍت كالتجميعي. كيف ىذه اخلطوة يتم كضع الربرلية يف صورهتا النهائية. 

 التقويم:مرحلة  .3.5.3.1

يف ىذه ادلرحلة يتم فيها التجريب كالتطوير للربنامج التعليمي خبلؿ مراحل الربرلة، كبعد االنتهاء من إعداد الصورة األكلية 

للربنامج كذلك للوقوؼ على مناسبة احملتول، كأنواع التغذية الراجعة اليت تعطى للمتعلم كمدل تقدـ ادلتعلم، كمدل ٖتقيق 

 تعليمية احملددة، كتتم عملية التقوصل من خبلؿ خطوتُت:األىداؼ العامة كال

 عرض البرنامج على الخبراء " المحكمين" -

يتم عرض الربنامج على رلموعة من اخلرباء كمحكمُت لصبلحية الربنامج كالذين يعملوف يف رلاؿ ٗتصص ادلادة التعليمية 

ا التعليم ككسائل االتصاؿ التعليمية الستطبلع آرائهم كرلاؿ ادلناىج كطرؽ التدريس، كعلم النفس الًتبوم، كتكنولوجي

 حوؿ نقاط زلددة هبدؼ ٖتسُت كتطوير الربنامج التعليمي كتتمثل ىذه النقاط فيما يلي:

 مناسبة احملتول العلمي للربنامج كدقتو العلمية. -

 كمدل قابليتها للقياس. إذل أىداؼ سلوكية، كصحة صياغتها مناسبة األىداؼ العلمية للربنامج كمدل صحة ترمجتها -

مناسبة األساليب ادلستخدمة للوسائط ادلتعددة يف عرض احملتول التعليمي للربنامج بالنسبة للفئة ادلستهدفة كاألىداؼ  -

 العامة كالسلوكية احملددة، كدكرىا يف ٖتفيز دافعية ادلتعلم للتعلم.

 ستهدفة.يف اإلطارات كمناسبتها للفئة ادل مناسبة مهاـ ادلتعلم كالتنوع -

 مدل مناسبة أساليب التقوصل ادلستخدمة طبقا لنواتج التعلم "اختبارات التحصيل ادلعلوماتية كادلهارية كالوجدانية". -
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 مدل صبلحية الربنامج للتطبيق. -

 كيف ظل ٖتليل آراء اخلرباء للنقاط السابقة يتم إجراء التعديبلت ادلقًتحة كصوال للصورة النهائية للربنامج.

 لبرنامج على مجموعة من المتعلمين:تجريب ا -

تتضمن مرحلة التقوصل خطوة ٕتريب الربنامج على رلموعة من ادلتعلمُت ادلستهدفُت بصورة فردية. أم ٖتديد موعد لتطبيق 

الربنامج على كل متعلم منفردا كمستقبل عن اآلخرين، كبشرط أف تكوف رلموعة ادلتعلمُت شلثلة ٘تثيبل جيدا للمجتمع 

 من حيث العمر الزمٍت كاجلنس كالفرقة الدراسية كالتخصص.األصلي 

 كهتدؼ ىذه اخلطوة إذل ٖتديد درجة ٘تكن ادلتعلم من الربنامج ككذا مدل فعالية الربنامج كيتم ذلك من خبلؿ:

مجع مبلحظات من ادلتعلمُت، ككذا معرفة آرائهم عن الربنامج طبقا دلا يتضمنو الربنامج من نصوص كمؤثرات بصرية  -

 كصوتية. 

 مناسبة ادلؤثرات الصوتية كأساليب التغذية الراجعة ادلستخدمة يف معرفة ادلتعلم بنتائج تعلمو. -

مدل تقبل ادلتعلمُت للربنامج كمحاسهم لو، كمدل مشاركتهم اإلغلابية للمواقف التعليمية بالربنامج كاليت ٖتدد درجة  -

 تفاعلهم.

االختبارات التشخيصية، االختبارات  لتعلم للفئة ادلستهدفة "مدل مناسبة اختبارات التحصيل طبقا جلوانب ا -

 ادلبدئية/النهائية ". 

مربمج أك  تعليمكمصطلحاتو ادلتعددة من  ادلختلفة التعليم اإللكًتكشل بأشكالو من خبلؿ ماسبق ذكره أفيرل الباحث ك 

، الًتبوية ؤسساتادل يف ميالتعل كأظلاط أساليب ٖتديث تعمل على ديثةح كنولوجيةت كسائلىيربميديا أك غَتىا ىي 

مبتكرة يف تقدصل احملتول  أساليببإتباع  لؤلستاذ كمسحت هبا، كاالرتقاء التعليمية العملية تطويرلأساسيا را عنص كأصبحت

 .للتعلم أكفر سببل للمتعلم كأتاحت ،التعليمي لتبلميذه

 االتصال التكنولوجية:دور كل من المعلم و المتعلم عند استخدام وسائط  .4.1

 نتيجة استخداـ كسائط االتصاؿ التكنولوجية يتغَت دكر ادلعلم ك ادلتعلم تدرغليا: 
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 دور المعلم: .1.4.1

قط من ناقل للمعلومات فه دكر ادلعلم ك إظلا تغَت دكر  يإف اعتماد ادلعلم على استخداـ كسائط االتصاؿ التكنولوجية دل يلغ

 مطورىا،كىو مصمم للربامج التعليمية ك  فهو يقـو بتخطيط األىداؼ التعليمية، للعملية التعليمية،مدير إذل موجو كمرشد ك 

 التعلم.كنولوجية البلزمة للتعليم ك ىو موفر للوسائط التعليمية التك 

 ك ؽلكن تلخيص دكر ادلعلم فيما يلي:

 مرشد:المعلم مدير للعملية التعليمية وموجو و  -

:عند استخداـ ادلعلم   لتكنولوجيا التعليم كطرائق لبلرتقاء بالعملية التعليمية فاف دكره يستلـز

اختيار أنسبها لتحقيق األىداؼ التعليمية اليت سبق غيلها ك تشة استخداـ الوسائط التكنولوجية ك التخطيط لكيفي -

 ٖتديدىا.

 تعلم.مرشدا لسلوؾ ادلتعلم عن طريق تسجيل مبلحظات عن مدل تقدـ ادلأف يكوف موجها ك  -

 علم موجها عندما يشًتؾ يف مناقشة ادلتعلمُت حوؿ احد األفبلـ التعليمية مثبل.ك يكوف دكر ادل

 موصل تربوي:و  المعلم مصمم تعليمي، -

يف التكنولوجيا التعليم ينظر إليهما من ك  ،ُت يف عملييت التعليم كالتعلممن ادلعلم ك ادلتعلم ؽلثبلف الطرفُت األساسي إف كل

 عملية االتصاؿ على أهنما ادلرسل ك ادلستقبل.خبلؿ 

أك  رٔتا يكوف الفيديو التعليمي،ف ادلعلم ك فرٔتا يكو  ،ك لكن قد يكوف ادلرسل أك مصدر االتصاؿ بشريا أك غَت بشرم

 أك الكمبيوتر التعليمي أك غَت ذلك من األجهزة التكنولوجية ادلختلفة. التليفزيوف التعليمي،

 لى األجهزة التعليمية كمصادر للتعلم يتحوؿ دكر ادلعلم من زلاضر إذل مصمم تعليمي.ك يف حالة االعتماد ع

تقوصل مادة كتنفيذ ك  كتطوير ك ادلصمم التعليمي ىو أحد العناصر البشرية اليت تلعب دكرا مهما ك أساسيا يف تصميم

على ذلك غلب ك  .زة التكنولوجية ادلناسبةاألجه ىادفة ؽلكن عرضها من خبلؿويلها إذل بررلة تعليمية منظمة ك ٖتك  التعليم،

 أف يكوف لدل ادلعلم القدرة على:

 مسعية.لدراسية إذل مواد مربرلة مرئية ك احملتويات الواردة بادلناىج اك  ٖتويل ادلادة العلمية -
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أم رسم سلطط إلسًتاتيجية الدرس تعمل فيو طرؽ  .أف يكوف لديو القدرة على إتباع أسلوب النظم يف التدريس -

مع مراعاة مجيع العناصر اليت قد تؤثر يف  الوسائط التعليمية على ٖتقيق رلاالت األىداؼ التعليمية احملددة،ك  التدريس

ك صاالت أ إعداد حجرة الدراسة أك فناء ادلدرسة يف درس الًتبية الرياضية،ك  عملية التعلم مثل أسلوب ٕتميع ادلتعلمُت،

 األجهزة التعليمية.كإعداد األدكات ك  التدريب من حيث اإلضاءة ك التهوية،

 لديو القدرة على تصميم ك تطوير ادلواد ادلربرلة يف مادة ٗتصصو.أف يكوف  -

 أف يكوف لديو القدرة على تنمية القدرات االبتكارية لدل ادلتعلمُت. -

كعضبلت كمفاصل  كالذراعُت حركات اليدينداـ تعبَت الوجو ك استخ لديو القدرة علىأف يكوف موصل تربوم جيد، ك  -

 حيث انو يعترب كسيط تعليمي. ،عرض ادلهارات العمليةاجلسم عندما يقـو بشرح ك 

 المعلم مطور تعليمي: -

 فيجب أف يكوف: ،لكي يكوف ادلعلم مطور تعليمي فيجب أف يتمتع ببعض ادلهارات التعليمية

 الوجدانية بدقة.ك  ٔتجاالهتا الثبلث ادلعلوماتية كالنفس حركية األىداؼ التعليميةقادرا على ٖتديد  -

 قادرا على اختيار ادلادة التعليمية اليت ٖتقق األىداؼ اليت سبق ٖتديدىا. -

اد كذا ادلو ك  األدكاتادلسبقة باألجهزة ك يتوقف ذلك على معرفتو ك  ختيار كسائط االتصاؿ التعليمية،لديو ادلهارة يف ا -

 معرفتو دلصادرىا.ك  ادلربرلة

 األجهزة التعليمية يف الوقت ادلناسب دلواجهة ادلشاكل التعليمية بكفاءة كدقة.يو القدرة على استخداـ األدكات ك لد -

 مدل مناسبتها للموقف التعليمي.رة يف تشغيل األجهزة التعليمية كمعرفة خصائصها ك لديو ادلها -

 ال رلرد مستخدـ ذلذه ادلواد. موادىا التعليمية،ك  التعليمية أف يكوف ادلعلم مصمم للمواقف -

 لديو القدرة على استخداـ األساليب احلديثة يف تقوصل نتائج استخداـ كسائط االتصاؿ التكنولوجية يف ادلوقف التعليمي. -

 لديو القدرة على تطوير الربامج التعليمية،ك تقوؽلها. -

 البرمجيات التعليمية:المعلم عضو في فريق إلنتاج بعض  -

 إنتاج ك  يشًتؾ يف تصميم أفىو جديد يف كسائط االتصاؿ التكنولوجية،كما ؽلكن  على ادلعلم ضركرة اإلدلاـ بكل ماغلب 



-41- 
 

ف إغَتىا فأك التليفزيوف التعليمي ك  ضع برنامج تعليمي مربمج باستخداـ الكمبيوتر التعليميبعض كسائط االتصاؿ فعند ك 

 فريق عمل تعليمي مكوف من:العمل ػلتاج إذل 

 ادلصمم التعليمي.خبَت ادلادة التعليمية كىو ادلعلم ادلتخصص ك  -

 خبَت طرؽ التدريس. -

 فٍت تكنولوجي الختيار أفضل طرؽ الربرلة للمادة التعليمية طبقا لؤلجهزة ادلستخدمة "الكمبيوتر، التليفزيوف، الفيديو." -

 رلة طبقا للجهاز ادلستخدـ.إنتاج الرب مربمج إلدخاؿ ادلعلومات، ك  -

 فٍت موسيقي فٍت صوت، ك متخصص صور متحركة. -

 دور المتعلم: .2.4.1

ليس رلرد مستقبل للمعلومات اليت ك  فعاؿ،التصاؿ التكنولوجية ىو دكر نشط ك إف دكر ادلتعلم عند استخداـ كسائط ا

 ؽلكن تلخيص دكر ادلتعلم يف األيت:ك  تلقي عليو من ادلعلم.

 ايجابي نشط فهو محور العملية التعليمية: المتعلم -

ادلتعلم يتلقى الربنامج التعليمي من خبلؿ األجهزة ادلختلفة سواء كاف الكمبيوتر التعليمي، أك التليفزيوف التعليمي أك 

 ،نامجالتساؤالت احملددة يف الرب ىو الذم يقـو باإلجابة على ك  ،الكتاب ادلربمج. فهو الذم يقرأ ك يتابع سَت الربنامج

 نتيجة لذلك يتلقى تغذية راجعة ذلذه االستجابات ك اليت تساعد على تعلم أفضل.ك 

 متقن للمادة التعليمية.شارؾ فعاؿ يف ادلوقف التعليمي ك ك من ذلك صلد أف ادلتعلم م

 المتعلم يسير في البرنامج التعليمي طبقا لسرعتو الذاتية: -

تبعا دلا لديو من إمكانات فهو يسَت تبعا لسرعتو الذاتية ك  التعليمية طبقا لقدراتو اخلاصة،إف ادلتعلم يستطيع أف يتقن ادلادة 

أك يشعر أف ادلعلم يسَت  ،ادلعركضة بالربنامجيفقد اتصالو بادلادة التعليمية ك نتيجة لذلك ك  ،فبل يشعر أف ادلعلم يسَت سريعا

 رغبتو يف متابعة الربنامج.ك  ببطء فيفقد محاسو

إذل الطبلب،  كناقل للمعلوماتالنظاـ الًتبوم التقليدم   دكر ادلعلم يتغَت منالباحث من خبلؿ ماسبق أف يرل ك 

لتوظيف عدد من الوسائل لنقل ادلعلومات إذل  كمخطط ،تقنيات التعليمنظاـ  إذل  ، كقد يستعُت بالكتب ادلقررةىاتفسَت ك 
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ذاتو يف نظاـ  كما ؼلتلف ادلوقف التعليمي. تلك ادلعلوماتمن أجل احلصوؿ على ثارهتم كإ  الطبلب، أك جلذب الطبلب

يف النظاـ الًتبوم التقليدم، فهو يقلل العرض اللفظي للمعارؼ، كينشط الطبلب دلمارسة أدكار  وتقنيات التعليم عن

كاسع من يكوف العرض اللفظي الشكل الوحيد للتعليم، كإظلا يستكمل ٔتدل   ادلوقف التعليمي أكثر مركنة، فبل  ٕتعل

دكر ادلتعلم يف نظاـ تقنيات التعلم إذل دكر  كما يتغَت كذلك .الوسائل التعليمية حسب ما يقتضيو ادلوقف التعليمي

تتاح ذلم الفرصة للتعبَت عن رأيهم، اط كادلشاركة يف عملية التعلم، ك يتخلص فيو من السلبية، حيث ؽليل الطبلب إذل النش

 . رعة تعلمو، كمدل مشاركتو كنشاطوكالسَت يف مراحل التعلم كل كفق س

 الوسائط التعليمية المساعدة:  .5.1

الصور،  النصوص ادلكتوبة، يف الدليل االلكًتكشل ادلقًتح ىو الباحث الطالب من طرؼ إف من أىم مامت االعتماد عليو

 كفيما يلي سيتم التعريفدلا ذلا من أعلية كبَتة يف العملية التعليمية.  .الصور ادلتحركة كالفيديوىات التعليمية كالتوضيحية

 :ذه الوسائطهب

 :النصوص المكتوبة .1.5.1

ط كاحلجم كاللوف كاحلركة حيث تتم معاجلة النص ٔتؤثرات متنوعة من حيث نوع اخلط، أبسط أشكاؿ عناصر الوسائ ىي

، كعندما يكوف ىذا النص لو عبلقة أك كاحملقق ألىدافو التعليميةناسب ، كغلب أف تتم معاجلة النص بالشكل ادلكغَتىا

 ط.، فإنو البد أف يتم ربط النص بتلك العناصر باستخداـ كصبلت الًتابة بنص آخر أك رسم أك صورة أك صوتصل

 (52، صفحة 2001)الغريب زاىر إمساعيل، 

  الصور الثابتة: .2.5.1

، كغلب أف تراعى يف بتتابع معُت لتكوف عمبل متكامبل إحدل عناصر الوسائط ادلتعددة، كتستخدـ كتوظف تعترب

، كخاصة فيما يتعلق باأللواف حىت ٖتقق الغرض منها، فيجب أف تكوف معربة ىذه الصورة درجة الوضوح كالنقاء استخداـ

كيشعر الطالب أنو ػلتاج ىذه ادلعلومة ادلصورة كالدالة على كمتصلة بادلوضوع كيكوف إظهار أك استخداـ الصورة لو فاعلية، 

 (Bernard J pool, 1994, p. 132)ادلوقف ٘تاما. 



-43- 
 

ر دكيقوؿ مصطفى السايح أف الصور الثابتة كسيلة فعالة يف التدريس كىي تستثَت اىتماـ التبلميذ، حيث تستعمل كمص

للحصوؿ على معلومات كحقائق، كتساعد يف تكوين مفاىيم كصور عقلية مناسبة، كىي سهلة االستعماؿ بالنسبة دلدرس 

الًتبية البدنية كالرياضية يف أف يوظف رلموعة كبَتة من الصور ألكضاع رياضية أك أحداث أك مواقف كعركض رياضية. 

)مصطفى السايح، يحببهم يف النشاط الرياضي كيؤثر يف إتاىاهتم. كؽلكن أف يكوف للصور تأثَت عاطفي على التبلميذ، ف

 (72، صفحة 2004

كؽلكن عرضها ألم فًتة زمنية، كتستخدـ لتقريب اخلربات اجملردة إذل أذىاف ادلتعلمُت، فهي تعطي إيضاحا أكثر للمفاىيم، 

 ادلهمة.كيكسر ادللل لدل الطالب، كيوضح النقاط 

  الصور المتحركة: .3.5.1

استخدمت الصور ادلتحركة بشكل كبَت يف دركس الًتبية البدنية كالرياضية هبدؼ عرض ظلوذج حقيقي ألداء حقيقي أك 

دلراحل تعلم مهارة، فهي تقدـ احملتول دكف تعلم مباشر كتساعد على اكتساب ادلعلومات اخلاصة بادلهارة بسرعة كتصل 

يشد انتباه الطالب كيزيد من ٗتيلو العلمي. فخاص يف حالة حركة. إذل أكرب عدد من ادلتعلمُت كتظهر األشياء أك األش

 .(79، صفحة 2004)مصطفى السايح، 

كيقوؿ تـو أف حركة الصورة غلب تكوف مطلوبة كمعربة فنحن صلد دائما أف الصورة ادلتحركة أفضل كأكقع على نفس  

الطالب من الصورة الثابتة، ألهنا تزيد اجلاذبية كالتشويق كٕتعلو أكثر تفاعبل مع الربنامج، فليس شرطا أف يظل النص 

 .(Tom hayword, 1993, p. 140) رياضيةصة يف الًتبية الكالصورة ثابتُت دائما طواؿ مدة كجود الشاشة، خا

 الفيديو:   .4.5.1

ف األداء. و كيكتملة، فهو يوضح للمتعلمُت كيف يعترب شريط الفيديو شكبل من أشكاؿ التغذية ادلرتدة الصناعية كادل

كؽلكن أف يكوف عامبل مساعدا للمتعلمُت ادلبتدئُت إذا ساعدىم ادلعلم على استخراج احلقائق منو، كباكتساهبم للمهارة ال 

تعود هبم حاجة إذل مساعدة ادلعلم. كلتحقيق أكرب فائدة غلب على ادلعلم أف يعرض أفبلما ظلوذجية ألداءات ظلوذجية مع 

إذا كاف النشاط فردم، مث يقدـ بعد ذلك ظلوذج مرجعي. كأف الفيديو يكوف يف أكثر حاالتو  شريط فيديو ألداء كل متعلم

تأثَتا عندما يكوف ادلتعلمُت على درجة من النضج تسمح ذلم ٔتعرفة الطريقة اليت ػلللوف هبا حركاهتم، كيكونوف قد تعلموا  
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ٖتويل الصور البصرية إذل أظلاط استجابة فعالة. كيف يفعلوف ذلك، ىذا التحليل يتطلب معرفة كاستعدادا كقدرة على 

 (77، صفحة 2004)مصطفى السايح، 

اء باحلركة كاحليوية كيقوؿ ماجي احللواشل أف الفيديو يلعب دكرا كبَتا كعنصر من عناصر الوسائط ادلتعددة، كيعطي إؽل 

 (72، صفحة 1988)ماجي احللواشل حسُت، . فعرض صورة فيديو أكثر تعبَتا كأفضل من عرض صورة ثابتة. كادلصداقية

أك أف  على تثبيت ادلعلومة أكثر لدل الطالب. كؽلكنو أف يسرع عملية ٗتيل حركة األشياء البطيئة جدا كما يساعد الفيديو

التعليم بالفيديو الػلسن أداء ادلتعلم فقط بل يساعده يف  أفسريعة جدا. كمن أىم خصائصو يبطئ حركة األشياء ال

 االحتفاظ بادلعلومات لفًتة طويلة. كمن مث القياـ باستجابات ؽلكن أف تؤثر يف تقدصل الدرس التعليمي كتسلسلو.

تفعيل العملية التعليمية، فبل غلب أف   الباحث من خبلؿ ماسبق أف كل الوسائط التعليمية ادلذكورة  ضركرية  يف كيرل

كيبعث لديو عمل األستاذ على شكل كاحد منها، فالتنوع يف أشكاؿ الوسائط ادلستعملة غلنب التبلميذ ادللل،  يقتصر

الرغبة كادلتعة لئلقباؿ على عملية التعلم كالتقليد، كما ٗتتلف استجابة خربات كقدرات ادلتعلمُت على اختبلؼ الوسائط، 

أف استعماذلا يتوقف على عدد من العوامل مثل أىداؼ التعلم، كمستول الطبلب كخصائصهم، كحاجاهتم إذل  إال

 .منظومة التدريس، كغَتىا من العوامل اليت تتضمنها اسًتاتيجيات التدريس ادلستخدمة ادلشاركة يف ادلوقف التعليمي، ك

 (115، صفحة 2011كآخركف، )زلمد سلماف فياض  

 

 

 :خالصة

يف ىذا الفصل حاكؿ الباحث التطرؽ إذل أىم جوانب التعليم االلكًتكشل، كمدل مساعلتو يف تفعيل العملية التعليمية 

ط ادلتعددة من صورة استخدامو للوسائ بدرجة عالية، كذلك من خبلؿ هاريةٖتقيق أىداؼ التعلم ادلعرفية كادلك  التعلمية

كاليت تساعد على حدكث التعلم بصورة أفضل للمتعلم كٕتعل التعلم أيسر، كتعُت على تثبيت اخلربات  ،كحركة كفيديو

.ٖتقق األىداؼ ادلرجوة، كبالتارل التعليمية لدل الطالب كزيادة فاعليتو للتعلم، كٕتعل العملية التعليمية أكثر تشويقا
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 تمهيد:

ُت، تعترب رياضة اجلمباز من أىم الرياضات الفردية الضركرية لئلنساف يف سلتلف مراحل عمره خاصة بالنسبة للناشئ        

الباحث يف ىذا الفصل إذل مفهـو اجلمباز بصفة  كسوؼ يتطرؽ. األخرل الرياضات أنواع لكل األساسي احلجر فهي

كبعض جوانب احلركات األرضية كأعلية تدريسها للناشئُت، كتسليط الضوء على  ،كاجلمباز الًتبوم بصفة خاصة ،عامة

 تعليمية نشاط اجلمباز ضمن منهاج الًتبية البدنية كالرياضية للمرحلة الثانوية.

 تعريف الجمباز: .1.2

از الواجب احلركي على ىو أحد األنشطة البدنية الفردية حيث يشًتؾ فيها الفرد ٔتفرده كبالتارل يعتمد على قدراتو يف اصل

 أجهزة اجلمباز ادلختلفة، للرجاؿ كالنساء.

كبالنظر إذل مفهـو اجلمباز قدؽلا صلد أهنا كانت تعٍت )الفن العارم(، كأكؿ من ابتكرىا اليونانيوف القدماء، ككانت تعٍت 

يؤدم نشاطا بدنيا ( على الشخص الذم (Gymnoاألرض أك ادلكاف ادلعد للتكوين البدشل، كما كاف يطلق كلمة 

 (85، صفحة 2009)شيماء عبد مطر كيعقوب يوسف،  كجسمو عار.

( ككانت تعٍت صالة التدريب، ككانت عبارة عن مراكز إغريقية للتنمية Gymnasticكمن ىذه الكلمة اشتقوا كلمة )

البدنية كاالجتماعية كالعقلية، بالرغم من أف أكؿ استخداـ ذلذه الصاالت كاف النشاط البدشل، إال أف أفبلطوف ك أرسطو 

( ك)الكونسارجسي( ك )األكدؽلي( اليت اعتربت مراكز   بارزة للًتبية العقلية أيضا. قد تكفبل بتشييد مراكز مثل )الليسـو

أما يف مصر كالدكؿ العربية فلقد اصطلح على التسمية )اجلمباز( لتعٍت شلارسة الفرد نشاطا بدنيا على أجهزة زلددة ألداء  

، 2003إبراىيم شحاتة، )زلمد شلا يؤدم إذل تنميتو تنمية بدنية كنفسية للفرد. مهارات ذات طبيعة خاصة لكل جهاز،

 .(11صفحة 

 الجمباز التربوي: .2.2

 ليعرب مفهـو اجلمباز الًتبوم على ذلك النوع من اجلمباز الذم ينبغي تدريسو لؤلطفاؿ يف ادلدارس. كىو مبٍت بشك   

أساسي على رياضة اجلمباز التقليدية، كقدؽلا كاف اجلمباز الذم يدرس لؤلطفاؿ أك مايطلق عليو مجباز األطفاؿ مزغلا من 

إذل فلسفة تربوية كتعميمات نظرية تقوده كتوجهو كتضفي عليو ادلعٌت. قات ادلوانع، إال أنو كاف يفتقر األلعاب احلركية كسبا
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حملتول احلركي مع اختبلفو مع اجلمباز التقليدم من حيث ادلنهج كالطريقة كادلرامي كىي كلها أنواع تتشابو من حيث ا

 الًتبوية.

كيتشابو زلتول اجلمباز الًتبوم مع اجلمباز التقليدم يف األشكاؿ األساسية للحركات كالتوازف كالطَتاف كاذلبوط... إخل. 

يكانيكي يرجع إذل تشابو حركات جسم اإلنساف، كما أف كإتقاف ذلك يف تتابعات حركية، كما أف التحليل التشرػلي، ادل

األداء يف احلالتُت يضع اعتبارا للبنية ادلنطقية للتتابع يف احلركة كمواصفاهتا الفنية كاجلمالية، أما أىم ما ؽلكن ٖتديده بالنسبة 

راض التعليمية كطرؽ التدريس لبلختبلفات بُت النوعُت فهي أهنما من حيث ادلمارسة كالتطبيق يفًتقاف يف األىداؼ كاألغ

 كاسًتاتيجياتو.

إف اجلمباز الًتبوم يعد مدخبل أك طريقة ٖتاكؿ تقدصل البيئة احلركية ادلبلئمة اليت ٘تكن الطفل من العمل فيها من خبلؿ  

قدراتو اخلاصة بأكرب قدر من النجاح يف سبيل العمل على تنميتو بشموؿ سلوكي عاـ، فهي طريقة ليست قاصرة على 

لى تنمية السمات اإلرادية ادلرغوبة كاإلستقبللية كالثقة بالنفس، كتنمي تنمية مهارات اجلمباز. فهي تعمل بكل جهدىا ع

القدرات العقلية كادلهارات ادلعرفية ٔتا تثَته من مسائل كمشكبلت حركية تنمي اإلبداع كاالبتكار كادلعرفة من خبلؿ الربط 

 (15، صفحة 1991)أمُت اخلورل كعدرل بيومي،  بُت اخلربات القدؽلة كادلتعلمة كتوظيفها يف ادلواقف احلركية اجلديدة.

 أىداف الجمباز التربوي: .3.2

ضمنة كاخلاصة هبا، حيث يصَت اجلسم موضوع اإلنتباه تتؤدل احلركة يف اجلمباز الًتبوم من أجل القيمة اجلوىرية ادل      

للًتبية البدنية توجو ادلهارة البدنية لقيم أخرل خارجية غَت قيم احلركة يف كاألداء يف نفس الوقت، كيف األشكاؿ األخرل 

 كهدؼ يف حد ذاتو. ففي اجلمباز تنمو ادلهارة البدنية حد ذاهتا،

فالًتكيز يتم يف اجلمباز على قيم بدنية كنفسية كإجتماعية كادلركنة كالقوة كاجلماؿ ادلتضمن يف احلركة، فاألداء ىدؼ يف 

تول العمل احلركي، إال أنو يشكل ضركرة قصول يف اجلمباز كيناؿ أكرب قدر من العناية كالًتكيز. كما ينمي حد ذاتو كزل

 .اجلمباز الًتبوم الوعي باحلركة كمفاىيم احلركة

 أف أىداؼ اجلمباز الًتبوم ىي: (Mauldan and Laysan) كتقوؿ كل من مولدكف كليسوف

 على األجهزةعلى األرض أك  غَتهلية عند العمل ٔتفرده أك مع جسم يف ادلواقف العمتنمية الكفاية كاالستخداـ ادلاىر لل -
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 استثارة الفهم كالتقدير لغرض احلركة ادلقًتف بالقدرة على ابتكار كاختيار األداء ادلبلئم. -

 (Maulden E and Layson J, 1974, p. 21) 
 يف اآليت: Allenكتتحدد أىداؼ اجلمباز الًتبوم يف رأم ألُت 

 إعطاء الفرد الفرصة ليجرب كيستمتع ْتركات اجلمباز ادلتنوعة. -

 تنمية مهارات حركية خاصة.-

 تشجيع ركع اإلبداع. -

 استثارة االستخداـ الواعي للعقل كاجلسم يف معاجلة كاجبات اجلمباز. -

 ة األساسية من خبلؿ القدرة على التأكيد كاجلمع بُت سلتلف اجلوانب احلركية.تربية الفهم لعوامل احلرك -

 إتاحة الفرصة للفرد للعمل من خبلؿ قدراتو اخلاصة كمن مث إمكانية تنمية خصائصو احلركية كقدراتو األصلية. -

 (Allen.Joce E, 1970, p. 34) . توفَت فرص التدريب كاإلشباع حلب اإلستطبلع الطبيعي كاإلستكشاؼ -

يف معظم الدكؿ  يف برامج الًتبية الرياضة على مجيع ادلستويات التعليمية للجمباز الًتبوم مكاف ىاـكيرل الباحث أف 

فيها الفرد مع  تضمنها على العديد من احلركات كادلهارات اليت يتنافسادلتقدمة نظرا دلدل مشوذلا كتأثَتىا داخل الربنامج،  ك 

صُت يف ىذا اجملاؿ إذل أف برنامج الًتبية تختو خبلؿ مراحل عمره. فقد أشار كثَت من ادلى تأكيد ذانفسو، كاليت تعمل عل

فهي تعمل  ،مساعدة الطفل على النمو ادلتكامليكوف قد فقد فرصة ذىبية يف  ة الذم يغفل أنشطة رياضة اجلمبازالرياضي

 ماسباإلضافة إذل خلق جو من احلماس كالرغبة كاحل ادلختلفة كالتوافق، كادلركنة، كالقوة، كالتوازف،على ظلو الصفات البدنية 

 آخر يف برنامج الًتبية الرياضية .  نشاطيف أم  كاليت قد التتوفر

 الحركات األرضية: .4.2

يرجع تاريخ احلركات األرضية إذل ادلصريُت القدماء يف كاد النيل حيث كانوا يقوموف هبا أثناء االحتفاالت الدينية يف ببلط 

ادللوؾ كيف األعياد كادلناسبات الدينية، كىي عبارة عن حركات حرة ؽلكن أف نطلق عليها حركات أكركباتيكية كمن خبلؿ 

يظهر لنا أف ىذه احلركات كانت على مستول جيد يف األداء، ك لواح اليت كجدت، الرسومات ادلوجودة يف ادلعابد كاأل
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أما أكؿ من ْتث يف احلركات األرضية كأنواعها كطرقها ككيفية  .كيرجع تاريخ ىذه األلواح إذل القرف العاشر قبل ادليبلد

 ـ.1529التدريب عليها فكانت لئليطارل توكارك سنة 

كقد مرت احلركات األرضية عرب تارؼلها ٔتراحل كفًتات زمنية شهدت خبلذلا تطورات سواء من ناحية األداء كالنواحي      

 الفنية أك من ناحية قوانينها كاألجهزة ادلستعملة فيها.

ككانت تؤدل كٖتكم  ة احلديثة،فمن ادلعلـو أف اجلمباز كاحلركات األرضية أدرجت ضمن منهاج األلعاب األكدلبي كحاليا    

كما نشاىدىا اآلف، حيث كاف يعتمد التحكيم على درجة قياـ البلعب ببعض احلركات الصعبة كالشبيهة  ليس

ٖتسنت طرؽ أداء ىذه احلركات من الناحية الفنية كقل  (1924)باألكركباتيكية، كلكن يف دكرة باريس األكدلبية عاـ 

يت الكثَت من احلركات كبدأ يعتمد التدريب على عناصر القوة، ادلركنة، التوازف االعتماد على احلركات البهلوانية حيث ألغ

كي، يف ىذه ن( من دكرة برلُت إذل ىلس1952)إذل  (1936كالتنسيق بُت ىذه الصفات. كما ساعد التطور من عاـ )

ضية لتصبح على كأدرلت حركات أر  ة.السنوات أصبحت التمرينات األرضية تؤدل على بساط زلددة مساحتو قانوني

أما احلركات الثابتة فتنوعت أيضا أشكاذلا كتعددت، كبعد ىذه  .شكل تسلسبلت كاليت أدخلت عليها حركات جديدة

دكرة طوكيو، تطور القانوف الدكرل للجمباز تطورا ملحوظا، كخاصة من ناحية الوقت ادلخصص  (1964)األعواـ إذل سنة 

 ثا(. 70 -ثا 50د(  إذل  ) 1.00 -د 1.30) الوقت من للجمباز ألداء التسلسبلت األرضية، كخفض

من ناحية القانوف كناحية األداء ، كذلك بإدخاؿ تقنيات التصوير،  – (1964)أم بعد سنة  -كما تطورت بعدىا 

حيث شاىد العادل خبلؿ فًتة السبعينات ثورة علمية كخصوصا يف عادل االتصاالت، التصوير كأجهزة الكمبيوتر، كقد 

النقاط د اجلمباز بصورة خاصة كالرياضة بصورة عامة من ىذه الثورة العلمية ليدخل التصوير كالكمبيوتر يف إعطاء استفا

التحكيم، كبالتارل أصبح األداء الفٍت كالتقٍت للمهارات احلركية زلدد بوصفات كأشكاؿ عديدة  كٖتديد النتائج رفقة جلنة

 .الدكرات األكدلبية كبطوالت العادل تطورت بُت فًتة زمنية كأخرل، كذلك من  خبلؿ

. (Arthur magahian, 1976, p. 78) 
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 تعريف الحركات األرضية: .1.4.2

تعد احلركات األرضية أساسا مهما جلمناستك األجهزة ألهنا العمود الفقرم الذم تستند إليو بقية مهارات األجهزة، كإف 

يساعد ادلتعلمُت على إتقاف رلاميع حركية كتكسبهم قدرة على أداء احلركات الصعبة على أجهزة اجلمناستك إتقاهنا 

األخرل، ألهنا تعد حلقة الوصل بُت سلتلف احلركات، فضبل عن أهنا تنمي العديد من السمات مثل الشجاعة كاإلرادة 

 اء شلارسة احلركات الصعبة.كالصرب كالثقة بالنفس كتقلل من عوامل اخلوؼ كالًتدد يف أثن

أف  احلركات األرضية ىي الركيزة األساسية اذلامة دلمارسة رياضة اجلمباز حيث يبدأ  (1995) حيث يقوؿ عبد ادلنعم    

فهي التمهيد كاإلعداد للفرد  ،مي لبقية أجهزة اجلمبازيالفرد يف تعلمها يف سن مبكرة، إذا مت مقارنتها بالعمر كالسن التعل

لى األجهزة. كىذا ما أيده كأمجع عليو ادلهتموف برياضة اجلمباز يف مجيع أضلاء العادل. كمن ىنا كانت أعلية احلركات للعب ع

األرضية يف أهنا ٗتدـ األداء على اختبلؼ األجهزة، فنجد مثبل الدكرة اذلوائية اليت تؤدل على األرض يكرر أداؤىا كلكن 

أف احلركات كادلهارات ادلؤداة على األجهزة جزء ال يتجزأ عن ادلهارات كاحلركات  على جهاز آخر، كىذا يقودنا بالقوؿ إذل

 .(45، صفحة 1995)عبد ادلنعم سليماف برىم، موسوعة اجلمباز العصرية،  األرضية.

عا، كغلب أف تؤدل يف كافة االٕتاىات داخل ادلساحة كما غلب فهم أداء ىذه التمرينات ْتيث تكوف متناسقة إيقا        

احملددة إلظهار شخصية البلعب يف تأدية احلركات ادلختلفة للذراعُت كاجلذع كالرجلُت كاليدين كالقدمُت كالرأس، كاليت 

 ة.ل بطريقة فنية صحيحة كفقا دلبادئ األكضاع اجلمناستيكيدغلب أف تؤ 

أف إتقاف احلركات األرضية البسيطة تكسب مهارة كتوافقا كبَتا يساعد على ب (1983)كتشَت سوسن عبد ادلنعم كآخركف 

)سوسن  أداء احلركات الصعبة  ككذلك احلركات على باقي األجهزة حيث إهنا مجيعا مرتبطة ارتباطا كثيقا ببعضها البعض.

 .(2-1، الصفحات 1983عبد ادلنعم كآخركف، 

فذكركا أف " احلركات األرضية تشكل ركنا ىاما من أركاف رياضة مجباز  (1985)أما فوزم يعقوب كعادؿ عبد البصَت 

األجهزة لدرجة أف ادلعنيُت بشؤكف اجلمباز يف العادل أمجعوا على عدىا )أساس اجلمباز(، إمعانا كتوكيدا منهم على مدل 

 . (218، صفحة 1985)فوزم يعقوب كعادؿ عبد البصَت،  أعليتها بالنسبة خللق العب كالعبة اجلمباز".
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نقبل عن نسيمة عباس "أف تدريب ادلبتدئُت يف رياضة اجلمباز  Joan ET Channonكذكر أيضا جوف كشانوف 

من ادلهارات األكثر  غلب أف يورل اىتماما كبَتا لبعض احلركات البسيطة اليت سوؼ تكوف أساسا الكتساب العديد

 .(45، صفحة 2008)نسيمة عباس صاحل،  صعوبة".

كغلب اجلرم الطويل قبل الوثبات كالشقلبات كالدكرات اذلوائية، كيكوف الزمن ادلقرر لؤلداء دقيقة كاحدة يسمح بعشر ثواشل 

أما بالنسبة للنساء فقد حدد زمن األداء من دقيقة إذل دقيقة  ،(15فقرة  30)مادة  زيادة أك نقصاف بالنسبة للرجاؿ

(، على أف يبدأ التوقيت عند االبتداء يف أداء التمرين كتتوقف حلظة التوقف عن احلركة كالبقاء يف 16كنصف )ادلادة 

رضية ٔتربع أبعاده ( ادلساحة ادلتاحة ألداء التمرينات األ5الفقرة  30الوضع الثابت، كقد حدد قانوف اجلمباز )ادلادة 

)صائب عطية امحد كإبراىيم مًت، غلب على البلعب أال يلمس األرض خارجو بأم جزء من أجزاء جسمو.  12×12

 .(26، صفحة 1985خليل مراد، 

سم مغطاة 50سطح أرضية القاعة ْتوارل كيف ادلسابقات الدكلية يتكوف ادللعب من أرضية خشبية مرتفعة على مستول 

مًت( للخارج 1) مًت مضاؼ إليو مًت 12×12ببساط من اللباد السميك أك من اإلسفنج ذم الضغط العارل ٔتساحة 

ككما توجد ىناؾ أنواع أخرل من أرضية ملعب احلركات األرضية. كما  . مًت 14 ×14جلميع اجلهات، فتصبح مساحتو 

 (.01ىو موضح يف الشكل رقم )

                     بساط الحركات األرضية مقاسات  يوضح( 01الشكل رقم )                                     

 ـ1                       

 

 

 ـ12               

 

 ـ1                       

 ـ1ـ                    12                           ـ1                              
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 م الحركات األرضية:يأىمية تعل .2.4.2

تعد احلركات األرضية ادلدخل التعليمي الًتبوم جلمباز األجهزة كمجباز البطوالت ألف احلركات األرضية تشكل حجر الزاكية 

 يف تعليم مجباز األجهزة.

تعلمها يف تنمية السمات اإلرادية كاليت تعد أساسا مهما يف اإلعداد النفسي الطويل تسهم احلركات األرضية من خبلؿ 

ادلدل. يستخدـ العبو احلركات األرضية مهارات اإلرتقاء بقدـ كاحدة أك باإلثنتُت معا. كىذا االستخداـ كارد يف معظم 

قة البدنية اخلاصة باجلمباز كاليت تساىم بشكل أجهزة اجلمباز األخرل، كتعمل احلركات األرضية على اإلرتقاء ٔتستول الليا

 .(13، صفحة 1998)عدرل حسن بيومي،  فعاؿ يف سهولة أداء ادلهارات على األجهزة ادلختلفة.

 : (1979)كيقوؿ صائب عطية كعبد السبلـ 

ذلا، جعل إمكانية أدائها شلكنا من قبل مجيع األعمار كجود بعض احلركات البسيطة كاليت ال تتطلب اإلعداد الكبَت  -

 كبأعداد كبَتة، كما أهنا ال ٖتتاج إذل أجهزة كثَتة شلا جعل مزاكلتها شلكنة يف القاعات الداخلية كاخلارجية.

أداء احلركات األرضية ٔتصاحبة ادلوسيقى تساعد على ٖتسُت الوزف احلركي للحركات، كما أف استعماؿ األدكات  -

 خرل كاحلباؿ كاألشرطة تساعد أيضا على ٖتسُت التوازف احلركي باإلضافة إذل ٖتسُت ادلرجحة.األ

 التوافق.د األساسي للقابلية كادلركنة كالتوازف كالقوة كادلطاكلة ك تنمي كتطور اإلعدا -

د كيسهل الوقوؼ تعترب أساسا مهما يف تعلم احلركات على األجهزة األخرل فالوقوؼ على اليدين على األرض يساع -

 على اليدين على ادلتوازيُت كاحللق.

)صائب عطية أمحد العبيدم كعبد السبلـ عبد الرزاؽ، ؽلكن إجراء احلركات األرضية يف العركض االستعراضية.  -

 .(13-7، الصفحات 1979

 للمرحلة الثانوية:الجمباز في منهاج التربية البدنية والرياضية  .5.2

كوهنا أساسا ذلذا   ثانوية على احلركات األرضية فقط،يف منهاج الًتبية البدنية كالرياضية للمرحلة ال يقتصر نشاط اجلمباز

 كسوؼ يتطرؽ إذل فضاءات كبَتة أك قاعات خاصة.النشاط. كالتتطلب إمكانيات ككسائل كثَتة، كال ػلتاج أدائها 

 اج حوؿ احلركات األرضية كبعض جوانبها.الباحث إذل ماجاء يف ادلنه
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عامل تنفيذ  ، يكوف اجلسم فيهاة من احلركات ذات صعوبات متفاكتةتقـو احلركات األرضية يف اجلمباز على تنفيذ رلموع

 كتتمثل عموما يف مخس رلموعات كىي : .كأداتو يف نفس الوقت

 الدكراف . -التدحرج -االرتكازات كالتوازف  -الوثبات -  ىيئاتأخذ الوضعيات كاعتماد  -

 كترتكز أساسا على :

 كترتبط بكل احلركات اليت تستلـز استعدادا كاقًتابا بإيقاع يضمن األداء بأقل تكلفة من الطاقة. :* خلق السرعة

إليقاع يف مجيع ى اال ؽلكن مواصلة سَت أداء سلسلة من احلركات إال إذا ٖتققت احملافظة عل :* المحافظة على السرعة

، تغطية فضاء ادلمارسة، الربط كالتنسيق بُت احلركات :َت للمجهود يضمن ذلك. كىذا يفرض، بتوزيع كتسيمراحل التنفيذ

 احملافظة على التوازف خبلؿ التنفيذ. ، إيقاع التنفيذ عت الرفع كاخلفض مفًتا ـاحًتا

ادلناسبة للحركة باستثمار اجلرم االستعدادم يف الوثبات ، حيث غلب ٖتويل السرعة كىو جانب مهم :* تحويل السرعة

 كالدكراف كالتدحرج.

 ىيأت تعتمد أساسا على تثبيت أطراؼ اجلسم كثباهتا دلدة معينة.ى حركات التوازف كاٗتاذ كضعيات ك بينما تبق

 * استثمار االندفاعات والمسارات :

 حلركات بتنقبلت كدكراف ذات صبغة مجالية مناسبةبالبحث على سعة ا مألوفةا يف كل الوضعيات الغَت يتم ىذ

 حسب مجالية كنوع األداء:كذلك  بالنسبة للسنة األكذل كالسنة الثانيةمستويات إذل مخس قسمت  مستويات التنفيـذ:

 ثانوي بالنسبة للسنة األولى والسنة الثانية مستويات التنفيـذ( يبين 01جدول رقم )

 اخلصػائص ادلميػزة                  ادلستويات
 

 ادلستول األكؿ
 ػ ال كجود لصفة التسلسل للحركات . 
 ػ تنفيذ عشوائي للحركات . 
 ػ يًتدد عند التنفيذ. 
 ػ عدـ التنسيق كالربط بُت احلركات . 

 
 

 ادلستول الثاشل

 ػ ينفذ حركات دكف احًتاـ ركح التسلسل.
 ػ يًتدد بُت احلركة كاألخرل. 
 ػ حركات ال تشمل فضاء ادلمارسة . 
 ػ يتجنب احلركات ذات الصعوبة. 
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 ادلستول الثالث 

 ػ ػلًـت شكل ككقت التنفيذ.
 ػ يؤدم احلركات بإيقاع مناسب . 
 ػ يوزع أداءه على فضاء ادلمارسة . 
 ػ يؤدم بعض احلركات الصعبة . 

 
 ادلستول الرابع

 ػ يتحكم جيدا يف شكل ك كقت التنفيذ. 
 ػ لو قدرة الربط بُت احلركات. 
 ػ يستثمر فضاء ادلمارسة . 
 ػ ينفذ مجيع احلركات ادلطلوبة. 

 ػ ينوع يف تنفيذ احلركات . ادلستول اخلامس
 ػ يضفي على احلركات صبغة مجالية. 

 (2005 كالسنة الثانية ثانوم.ة دلنهاج الًتبية البدنية كالرياضية للسنة األكذل فقالًتبية الوطنية، الوثيقة ادلرا)كزارة  

 السنة الثالثة ثانوي:

كل مكتسباتو ، كأف تلميذ ادلستول النهائي مطالب بتجنيد كتفعيل  هنائية بالنسبة للسنة الثالثة ثانوم كباعتبارىا سنة

غلب مراعاهتا، كخاصة مكتسبات السنتُت األكذل كالثانية ثانوم كمنطلقات قاعدية  اليت ىناؾ بعض ادلعايَت فإفالسابقة، 

 لتثبيت كٖتسُت النتائج.

 كتكوف مستويات التنفيذ كما يلي:

 الثالثة ثانويبالنسبة للسنة  مستويات التنفيـذ( يبين 02جدول رقم )

 الخصــــائص المميـــزة المستويــــات

 
 تثبيـت المكتسبـات

 

 ػ اختيار حركات أرضية مناسبة كتكوين سلسلة متدرجة الصعوبة.  
 ػ ضماف فعالية كتنسيق عند تنفيذ احلركات ادلختارة  . 
 ػ احًتاـ سعة احلركات عند تنفيذىا  . 

 توظيـف المكتسبـات
 االمتحان( ما قبل )مرحلة 

 ػ ضماف تسلسل احلركات كالتنقبلت ) سلسلة إجبارية أك حرة (.    
 البحث على تنفيذ جيد حلركات ذات صعوبة .ػ  
 ػ تنويع احلركات اليت تًتكب منها السلسلة . 

 تثميـن المكتسبـات
 ) ظروف االمتحان( 

 ػ تنفيذ سلسلة مجبازية بإيقاع مناسب مع احًتاـ فضاء التنفيذ. 
 ػ العمل على صقل احلركات كتنقيحها باستمرار لضماف سلسلة ذات صبغة مجالية. 
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 (2006كزارة الًتبية الوطنية، الوثيقة ادلراقة دلنهاج الًتبية البدنية كالرياضية للسنة الثالثة ثانوم.)

 مية نشاط الجمباز للمرحلة الثانوية :يلكفاءات وأىداف تع .1.5.2

مواجهتو فاتو عند ر خبلؿ ادلسار الدراسي، تظهر يف سلوكات الطفل كتص ٔتختلف مستوياهتا كفاءاتبٍت ادلنهاج لبلوغ 

 ة .دفو من إشكاليات يف حياتو اليومية العاديدلا يصا

 ارل:كلتحقيق ىذا انتهجنا ادلسعى الت 

احلركية كالوجدانية، ك  من النواحي البدنية كادلعرفية كالنفسية خصائص ادلتعلم يف ىذه ادلرحلةمن انطبلقا من ملمح الدخوؿ ك 

 .هناية ادلرحلةكما يراد ٖتقيقو لدل ادلتعلم كملمح للخركج يف 

كادلؤىبلت ادلراد ٖتقيقها  تتوغلا للمرحلة الثانوية ، كىي تعرب عن ادلكتسبات بالكفاءة النهائيةصيغت كفاءة مسيت  -

 لدل التبلميذ.

بينها  متدرجة يف الصعوبة كمًتابطة فيما الختاميةالكفاءات باشتقت من الكفاءة النهائية ثبلث كفاءات مسيت  -

ادلرحلة ) السنة األكذل ثانوم،  من مستويات ل، تعرب كل كاحدة منها عن مستو ماشية مع سن التبلميذعن كوهنا متفضبل 

 السنة الثانية ثانوم، السنة الثالثة ثانوم (.       

كالرياضية اليت  مرتبطة باألنشطة البدنيةالقاعدية الكفاءات ب اشتقت من كل كفاءة ختامية ثبلث كفاءات  مسيت -

 القاعدة األساسية ذلا .٘تثل 

كإخضاعها للتقوصل من  دالة عليها للتمكن من الوقوؼ على أبعادىا من جهة مؤشرات استنبط من كل كفاءة قاعدية -

 جهة أخرل .

 ، أحدعلا متعلق باألنشطة اجلماعية كالثاشل باألنشطة الفردية .ىدفان تعلمياناشتق من كل كفاءة قاعدية  -

إخضاعها للتقوصل يف  دالة عليو، يرجع األستاذ إليها عند بناء الوحدة التعلمية بعد عاييرم كضع لكل ىدؼ تعلمي -

 أىداف إجرائيةعلى شكل بعد ترتيبها لتصاغ النقائص منها  .قوؼ على مدل اكتساب التبلميذ ذلاكالو  ،النشاط ادلختار

 يتناكذلا ادلعلم مع تبلميذه يف احلصص التعليمية .
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 بالمرحلة الثانوية:الجمباز في  لتقييما. 2.5.2

كٖتدد  ،يف حصص تقوؽلية زلتول ادلنهاج كيفية تقييم التبلميذ يف نشاط اجلمباز كذلك من خبلؿ مبلحظتهم بُتلقد 

 حسب شبكة خاصة معدة لذلك يوضح فيها تسلسل كل احلركات. مكتسباهتم

 ينقط التبلميذ يف النشاط اجلمبازم حسب مستويُت : : كيفية التنقيط

 عبلمة 15من  أوال: المستوى التنفيذي :

 ( التاليُت:04( ك)03ُت )دكلاجلادلبينة يف  كفيو يتم تقييم التبلميذ من حيث أداء احلركات حسب صعوبتها كقيمتها
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 للذكور بالمرحلة الثانوية رضية( يبين مقياس الحركات األ03جدول رقم )

 نقاط 5الدوران / نقاط 4التوازن/  نقاط 3التدحرج /  نقاط 2الوثبات /  نقطة 1الوضعيات /
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 لإلناث بالمرحلة الثانوية رضية( يبين مقياس الحركات األ04جدول رقم )

 نقاط 5الدوران / نقاط 4التوازن/  نقاط 3/  التدحرج نقاط 2الوثبات /  نقطة1الوضعيات/
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 عبلمات  05من ثانيا:  المستوى الجمالي :

 :التارل (05اجلدكؿ رقم )كفيو يتم تقييم التبلميذ حسب           
 ( يبين طريقة تقييم المستوى الجمالي في الجمباز لتالميذ المرحلة الثانوية05جدول رقم )

   / 5 العبلمػة   اخلصائص ادلميزة ادلستويات
 1 احلركاتػ يًتدد يف تنفيذ  1ادلستول  
 2 ػ ينفذ احلركات البسيطة  2ادلستول  
 3 ػ ينفذ بعض احلركات ادلعقدة  3ادلستول  
 4 ػ ينفذ كينسق كل احلركات ادلطلوبة 4ادلستول  
 5 ػ ينفذ كينسق بإيقاع كصبغة مجالية  5ادلستول  

 
 إعداد وتنفيذ درس الجمباز: .6.2

تعترب عملية إعداد درس اجلمباز مع تنظيم زلتوياتو من أىم العوامل اليت يتوقف عليها بلوغ األىداؼ ادلرجوة لدرس        

اجلمباز، باإلضافة إذل أف إعداد كتنظيم درس اجلمباز يؤثر إغلابا على العبلقات ادلتبادلة بُت ادلدرس كبُت ادلمارسُت شلا 

 .ينتج عنو نواحي تربوية مرغوبة

 كبواسطة تنظيم درس اجلمباز يستطيع ادلدرس إشباع حاجات ادلمارسُت كتكوين سلوكيات تربوية كٖتقيق اإلصلاز ادلهارم

كمايتبعو من معارؼ كمعلومات خاصة يف األداء الفٍت كالشكلي ّتانب فهم كسائل األماف كادلساعدة كاليت هبا يستطيع 

 يات يف احلياة العامة.الفرد ادلمارس نقل مثل ىذا السلوؾ إذل سلوك

كيعتمد تنظيم درس اجلمباز على ادلناىج ادلوضوعة ادلناسبة لقدرات ادلمارسُت كاإلمكانات ادلتاحة من أجهزة ككسائل      

كأدكات مساعدة، باإلضافة إذل خربات ادلدرسُت سواء يف عملية تعليم ادلهارات كإتقاهنا أك تقييم عملية تدريس اجلمباز  

 .(13-12، الصفحات 2003)زلمد إبراىيم شحاتة، أسس تعليم اجلمباز،  ككل.

 كٔتا أف درس اجلمباز ىو كغَته من دركس الًتبية البدنية كالرياضية لؤلنشطة الرياضية األخرل فإنو ؽلر ٔتراحل أساسية كىي:
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 :التحـضير مرحلة -

الصحيح دلكونات الدرس إذل صلاح درس اجلمباز بصرؼ النظر عن اختبلؼ األىداؼ يؤدم التخطيط اذلادؼ كالتنفيذ 

 ادلوضوعة لكل درس، كغلب مراعاة مايلي:

ق اذلدؼ بنسبة أكرب(، مع ليت ٖتقٖتليل اذلدؼ اخلاص باحلصة ، كٖتديد مبادئو اإلجرائية. ٖتديد احملتول ) الوضعيات ا

فواج ، فردم اخل ....(. م )كرشات ، أالتبلميذ ...اخل. ٖتديد صيغة سَتكرة التعلعدد مراعاة مستول التبلميذ ، الوسائل ، 

 م .جو ادلتعلع احللوؿ للصعوبات اليت تواـ كاألدكار اليت يقـو هبا ادلتعلموف. توقة ادلمارسة للوضعيات. ٖتديد ادلهاٖتديد مد

 مرحلة التنفيذ: -

 المبادئ المسيرة للدرس :*

ؿ دكر األستاذ إذل تنشيط القسم كتسيَت مراحل الدرس ميدانيا ، كىذا تعليمية / تعلمية، يتحو  داد كحدةبعد ٖتضَت كإع

 يستوجب تطبيق مبادئ : 

 بواسطة إشارات مفهومة .  لعمليعلن عن بداية كهناية ا حركيا بنفسو أك عن طريق تلميذ .ح يشرح ، يوض 

 ع، يطمئن، يساعد التبلميذ.يثَت، يشوؽ، يشج، ماتؿ التعليوجو كيعد كيقّوـ أعماؿ التبلميذ ػ  يصحح فرديا كمجاعيا 

 خبلؿ ثبلث مراحل كفق مبادئ خاصة: كيتم تنفيذ الدرس 

  المبادئ المتعّلقة بالتسخين : -أ

يضمن للجسم ٖتمل شدة اجملهود اليت يتطلبها  اذلامة يف حصة الًتبية البدنية ، حيث أنويعترب التسخُت إحدل ادلراحل 

 .ة مضموف احلص

 كلذا فعلى األستاذ أف يسهر على :

 . مبدأ تدرّج صعوبة التمارين كاحلركات 

 ة العمل كاختيار التمارين حسب طبيعة النشاط كاحلالة اجلوية .تكييف مد 
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 . احًتاـ مبدأ العمل كالراحة 

 

  الجزء الرئيسي(:مبادئ المتعّلقة بمرحلة التعلم )ال -ب

          :ر كلذا فمساعلة األستاذ كبَتة يف ىذه ادلرحلة من حيثٖتقيق اذلدؼ ادلسط من احلصة يضمناجلزء الرئيسي  معلـو أف

 . اقًتاح ادلضامُت يف صيغة إشكاليات 

 . تنشيط أفواج العمل 

 كىذا عن طريق :                              دلتعلمُت إلغلاد احللوؿ ادلناسبةمراقبة ا ، 

  :*التدخالت الشفوية

 التكلم بصوت مسموع ككاضح .   .قدصل التوجيهات يف الوقت ادلناسب. تبسط كادلفهـوالشرح ادلوجز ادل

 : ة ) الحركية (* التدّخالت العملي

  باجلسم كلو، باألداة ادلستخدمة( ،كحركات كاضحة كصحيحة ) باليديناستعماؿ إشارات    . 

 بُت الصوت كاحلركة بة استعماؿ إشارات مرك . 

 كمراقبة األعماؿ .ل بُت الورشات التنق 

 . التصحيح الفردم أثناء ادلمارسة 

 لتصحيح اجلماعي .ارح أك توقيف العمل إلعادة الش 

 عطيات إضافية إذا اقتضت الضركرة، كتزكيد التبلميذ ٔتض احللوؿاقًتاح بع. 

 جوع للهدوء( :المبادئ المتعلقة بالتقويم )الر  -ج

 ا :كثَتا ما هتمل ىذه ادلرحلة، كادلؤكد أهن 

 خبلؿ مرحلة التعلم فًتة تقوصل ألعماؿ التبلميذ. 

 ة .قد تكوف بتمارين ىادئة كْتوصلة ما جاء يف احلص 

 يها النتائج إف كانت ىناؾ منافسةتعلن ف. 
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 ة القادمة .ٖتضر فيها احلص 

 (2006 -2005)كزارة الًتبية الوطنية، منهاج الًتبية البدنية كالرياضية للمرحلة الثانوية.

 :الجمباز اعتبارات تدريس .7.2

رلموعة من فيها على ادلدرس أف يأخذ اليت غلب  يف الًتبية البدنية كالرياضية الدركس أىميعترب درس اجلمباز من 

يف احلسباف، سواء من الناحية التدريسية البيداغوجية، أك من ناحية األمن كالسبلمة لتبلميذه. كفيما يلي  االعتبارات اذلامة

 سيوضح الباحث بعض االعتبارات اذلامة اليت غلب مراعاهتا عند تقدصل درس اجلمباز.

 االعتبارات البيداغوجية )التدريسية(: .1.7.2

تتم العملية التعليمية يف اجلمباز من خبلؿ أسس تربوية تتصل بفن التدريس احلركي، كقد قدـ أمُت أنور اخلورل كعدرل 

 نقبل عن موسى فهمي االقًتاحات التالية للتقدـ ٔتستول أداء البلعبُت: (1991)بيومي 

 البدء يف تعليم احلركات األكلية البسيطة. -

 ل إذل الصعبالتدرج يف التدريب من السه -

 عدـ االنتقاؿ من حركة إذل أخرل إال بعد إتقاف البلعب ذلا. -

 العمل على ربط احلركات ادلتعلمة أكال بأكؿ. -

 االعتماد على تكوين اجلمل األرضية البسيطة من حصيلة احلركات ادلتعلمة. -

 إثارة البلعب للتفكَت يف تكوين مجلة حركية بسيطة. -

 عب بادلهارات السابق تعلمها كتوظيفها كإمحاء كتقدـ.العمل على تذكَت البل -

، 1991)أمُت اخلورل كعدرل بيومي،  االستعانة بالوسائل التعليمية ادلبلئمة كيف التوقيتات ادلبلئمة من الدرس.-

 .(65-64الصفحات 

 اعتبارات األمن والسالمة: .2.7.2
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حيث يعتمد ىذا النشاط على تنفيذ رلموعة من  ،اليت ؽلكن أف تقع فيها إصابات نشطة الرياضيةاألاجلمباز من ٔتا أف 

على ادلدرس العمل  وفإن ،احلركات األرضية ذات صعوبات متفاكتة يكوف اجلسم فيها عامل تنفيذ كأداتو يف نفس الوقت

 كمن أعلها: .على توفَت كافة اعتبارات األمن كالسبلمة قبل كأثناء كبعد الدرس

 غلب أف تكوف أماكن شلارسة اجلمباز يف حالة مبلئمة كمناسبة يف ضوء ادلتطلبات الصحية. -

العمل على ٗتفيض معدؿ الضوضاء كالفوضى كاحلركات الغَت مراقبة يف الدرس باعتبار أف اجلمباز ؼللق نوعا من  -

 النشاط كاحليوية بُت ادلتعلمُت.

 أف يكوف كاعيا ّتوانب احلركة كخاصة اخلطرة منها ككيفية السند فنيا.على القائم بالسند ادلساعد  -

 الجمباز التربوي في المنافسة: .8.2

يعتقد البعض أف اجلمباز الًتبوم يفتقر إذل عنصر ادلنافسة، كلكن يف ادلقابل ىناؾ من يرل أف اجلمباز ؼللق جو       

تنافسي مليء باإلثارة كادلتعة من خبلؿ حركاتو ادلميزة غَت ماىي عليو بقية ادلنافسات يف نشاطات برامج الًتبية البدنية 

فهناؾ دائما يف ادلدرسة يوجد عدد من التبلميذ يهتموف بادلنافسة كالتحدم، فمن جهة  كالرياضية يف اليت ٕترل يف ادلدرسة.

غلب احًتاـ اىتماماهتم، كمن جهة أخرل يساعد على تفعيل ىذا النشاط داخل ادلؤسسات التعليمية كيزيد االىتماـ 

 ٔتمارستو. كخلق رغبة كدافعية لدل اآلخرين.

 خالصة:

 الصحيح من عداداإل كإعداده اجلسم يف بناءيو يف ىذا الفصل تبُت أف للجمباز أعلية كبَتة  مت التطرؽ إل من خبلؿ ما    

رة قدباإلضافة إذل  .بأكملو لبلعب القواـ كٖتسُت احلركة كخفة كاالتزاف كالرشاقة كادلركنة العضلية القوة تنمية خبلؿ

الًتكيز كاالنتباه ى ٖتديد االٕتاه، كعلى الذاكرة ك القدرة علك  الرياضي على التعلم احلركي، كعلى ٘تييز ادلسار ادلكاشل للتمرين

 كاإلرادة كالثقة بالنفس كغَتىا. 

النشاط ضمن كنظرا لؤلعلية البالغة لرياضة اجلمباز يف تكوين الفرد، سعت كزارة الًتبية الوطنية جاىدة يف بررلة ىذا 

حلة التعليم ر مقررات مادة الًتبية البدنية كالرياضية دلختلف ادلؤسسات التعليمية كسلتلف ادلراحل الدراسية. ٔتا يف ذلك م

حياة الفرد.الثانوم باعتبارىا مرحلة ىامة يف 



 

 ثـالــالفصل الث

 التعلم الحركي وخصائص المرحلة العمرية
 تمهيد
 التعلم الحركي. 1.3

 التعلم الحركيتعريف  .1.1.3
 مبادئ أولية للتعلم الحركي .2.1.3
 مراحل التعلم الحركي .3.1.3
 تعريف المهارة الحركية .4.1.3
 أنواع المهارات الحركية .5.1.3
 شروط تعلم المهارة الحركية .6.1.3
 مراحل تعلم المهارات الحركية .7.1.3
 األىمية التطبيقية لتصنيف المهارات الحركية .8.1.3
 تعلم المهارات الحركيةأىم الطرق المستخدمة في  .9.1.3

 الجديدة الل أداء نموذج للمهارة الحركيةاالعتبارات الهامة خ .10.1.3
 المعلمة المهارة نموذج تقسيم .11.1.3
 الجديدة المهارة تطبيق مبادئ .12.1.3

 (المراىقة) الثانوية المرحلة.  .2.3
 المراىقة مرحلة خصائص. 1.2.3
  والمراىق الرياضة. 2.2.3
خالصة
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 تمهيد:

يعد التعلم احلركي ميداف الدراسة الذم ؼلتص بوصف كيف يتعلم األفراد ادلهارات احلركية، فالفرد يبدأ بالتعلم احلركي منذ  

سلزكنو احلركي من معلومات كمعارؼ، كىذه تعمل يف مجع التجارب احلركية، فكلما كثرت ٕتاربو كخرباتو كلما زاد  كالدتو

على ٖتسُت أدائو احلركي كتطويره، فالتعلم احلركي ىو ذلك اجلانب من التعلم الذم تلعب فيو احلركة الدكر الرئيسي، كىو 

 يتلخص يف تعلم حركة جديدة كصقلها كتنقيتها كالعمل على تثبيتها.

، كمن مث تسليط الضوء على كادلهارات احلركية الرياضية التعلم احلركي عض جوانب بث إذلالباح كيف ىذا الفصل سيتطرؽ

 .سلتلف اخلصائص للمرحلة العمرية قيد الدراسة

 التعلم الحركي:  .1.3

جزء مساعد للتطور البشرم، على اعتبار أف التعلم عملية طبيعية بالنسبة ىو إلنساف اعند التعلم احلركي  إف دراسة

ر بو إذل الدراسة كالتحليل كوهنا عملية معقدة تستغرؽ حياة الفرد بأكملها، إذ تتضمن كل ما ؽل لؤلفراد، كلكنها ٖتتاج

تتوقف على قياـ الفرد بالنشاطات، فهي عملية تكيف االستجابات لتناسب ادلواقف ادلختلفة الفرد من خربات كٕتارب، ك 

ت تدعو إذل إشباعها، كاكتساب الوسائل ادلساعدة على اليت تعرب عن خرباتو، كاليتم ىذا النشاط إال إذا تولد لديو حاجا

 .(78-77، الصفحات 2012)يوسف الـز كماش ك نايف زىدم الشاكيش،  لتحيق األىداؼ ادلرسومة. ااستيعاهب

داءات ٔتختلف أشكاذلا كأىدافها. كمن مث فالتعلم احلركي يرتبط بتغَت سلوؾ البلعب فيما يؤديو من تلك احلركات أك األ 

 أك حىت استخبلصها من اخلصم ظلوذج جيدفالقدرة مثبل على تصويب الكرة بدقة أك ٘تريرىا يف الوقت كادلكاف ادلناسب 

 التعلم احلركي، كما كأف التفوؽ يف أداء احلركات الفنية ادلختلفة يف اجلمباز أك الغطس أك السباحة كغَتىا من ُتلتحس

ىي من الدالالت اذلامة على تغيَت سلوؾ البلعب ذاتو يف تعلم أداء تلك ادلبادئ كادلهارات أك احلركات، كذلك  الرياضات

 .(49، صفحة 2013)زلمد عبد العزيز سبلمة،  مقارنة بسلوكو كأدائو عن بداية التعلم.

 تعريف التعلم الحركي: .1.1.3

يرتبط بالتطوير العاـ للشخصية اإلنسانية، الحتفاظ بادلهارات احلركية ك بأنو االكتساب كالتطوير كالتثبيت كايعرفو )شنايل( 

 كػلدث بصفة خاصة بارتباطو مع اكتساب ادلعارؼ كتطوير القدرات التوافقية كالبدنية كاكتساب اخلصائص احلركية.
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على التجارب  االرياضية مقركف بادلقدرة كاالستيعاب للفرد كمعتمدأما )كجيو زلجوب( فيعرفو بأنو تعلم احلركات كادلهارات 

السابقة، فالتعلم صفة إدراؾ للحركات اجلسمية، كىو استيعاب للمعلومات كالقدرة على اإلدراؾ للحركات كادلهارات 

 .(79، صفحة 2012)يوسف الـز كماش ك نايف زىدم الشاكيش،  الرياضية.

شريطة أال يكوف ىذا ما، عملية تغيَت أك تعديل يف سلوؾ الفرد نتيجة لقيامو بنشاط  التعلم احلركي ىو كيرل الباحث أف

من العوامل ذات أك غَتىا  ادلنشطاتالتغيَت أك التعديل قد مت نتيجة للنضج أك لبعض احلاالت ادلؤقتة كالتعب أك تعاطي 

 التأثَت الوقيت على السلوؾ أك األداء. 

 مبادئ أولية للتعلم الحركي: .2.1.3

 الوضوح: .1.2.1.3

إف اذلدؼ الرئيسي من العملية التعليمية ىو ٖتقيق األىداؼ ادلرسومة، فلكل مرحلة تعليمية ىدؼ كاضح، شلا يتطلب 

على ادلتعلم إدراؾ النواحي اجلوىرية كاألساسية ادلتعلقة بتنفيذ احلركة حسن اختيار الطرائق كالوسائل التعليمية اليت تسهل 

الرياضية عن طريق إيضاح األداء احلركي اجليد، كعمل النموذج احلركي، كمشاىدة األفبلـ كالصور الثابتة كادلتحركة، كاليت 

 تسهل عملية إدراؾ األشياء من خبلؿ توضيحها بالشكل ادلطلوب.

 السهولة: .2.2.1.3

ادلهارة بشكل  أكإف شلارسة احلركات كادلهارات الرياضية بيسر كسهولة يساعد على سرعة التعلم، فكلما كاف عرض احلركة 

سهل كبسيط يف بادمء األمر، فإف ادلتعلم يستطيع إدراكها كاستيعاهبا، شلا يساعد على تنمية احلركات ادلهارية كالقدرات 

اخلططية كالذىنية، كىنا يظهر دكر القائم بالتعليم أك التدريب يف جعل مفردات ادلهارات احلركية سهلة التطبيق، من خبلؿ 

لة مث التدرج يف الصعوبة من أجل تزكيده بادلعلومات البلزمة إلصلاز ادلهمة احلركية، كيف تنظيم البدء باحلركات السه

 استجاباتو احلركية كاليت تعترب خاصية أساسية لنجاح عملية التعلم احلركي.

 التدرج:  .3.2.1.3

أعلية التدرج كعامل فعاؿ كمؤثر فيها،  إف عملية صلاح التعلم كالتعليم تتطلب ادلمارسة ادلستمرة كلتحقيق ىذه العملية تظهر

إذ أف التدرج بصعوبة احلركات كادلهارات الرياضية من السهل إذل الصعب كمن البسيط إذل ادلعقد، يساعد على فهم 
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اتو كفق حدكد ادلتعلم يف إمكان ىكإدراؾ كاستيعاب احلركة أك ادلهارة، كبالتارل يتدرج يف تنفيذ ادلفردات ادلطلوبة يف األداء عل

 كقدراتو الوظيفية، األمر الذم يكوف لو األثر اإلغلايب الكبَت على مستول التعلم.

 التشويق واإلثارة:  .4.2.1.3

أحد األساليب ادلهمة لزيادة الدافعية لدل ادلتعلم ضلو العملية التعليمية ىو التشويق كاإلثارة، كتزداد احلاجة إليها عند القياـ 

هنيئ للمتعلم اجلو ادلملوء بالتشويق كاإلثارة دلمارسة اللعبة من أجل  أفالرياضية، كمن األعلية بتعليم احلركات كادلهارات 

التخفيف من حدة العبء البدشل كالنفسي الواقع على كاىل ادلتعلم نتيجة لقيامو بعملية التعلم، كحىت تزداد لديو الرغبة يف 

كل أفضل كيتفوؽ يف أداء ادلهارات إذا استثَتت دكافعو من ف ادلتعلم سوؼ يتعلم بشأالتعلم. كإف األساس ادلهم ىو 

الذم غلعل ادلتعلم ينظر إذل العملية التعليمية بوصفها شيئا شلتعا كتبعث لديو النشاط  األمرخبلؿ التشويق كاإلثارة، 

 كاحليوية.

 التجربة والمعرفة واإلستعداد:  .5.2.1.3

ف ادلتعلم تتكوف لديو أضية على التجربة كادلعرفة كاإلستعداد، فمن ادلعركؼ يعتمد تعليم كاكتساب احلركات كادلهارات الريا

توفر ادلعارؼ كادلعلومات لدل ادلتعلم حوؿ احلركات كادلهارات يساعد على  أفٕتارب سابقة نتيجة دلمارساتو السابقة، كما 

سرعة التعلم، كؽلكن أيضا القوؿ أف االستعداد ىو رغبة ادلتعلم يف اكتساب ادلعلومات كادلهارات اجلديدة، كلكي يقدـ 

كعليو فإف ٘تتع ادلتعلم بالتجربة ادلتعلم على التعلم غلب أف يكوف مستعدا من النواحي البدنية كالنفسية كاالجتماعية، 

كادلعرفة كاالستعداد سوؼ يساعده ليكوف أكثر فعالية يف اكتساب ادلعارؼ كادلهارات اجلديدة كاستخدامها يف ادلواقف 

 اجلديدة اليت يتعرض ذلا.

 دافع الحركة والمران:  .6.2.1.3

رلاؿ األداء الرياضي عن طريق ميل الفرد ضلو الدافع ىو حالة تفاعل من نوع خاص توجو سلوؾ الفرد، كيتضح ذلك يف 

شلارسة النشاط الرياضي. فمن ادلعلـو أف ادلتعلم يسعى لتحقيق ضريبة يف التفوؽ ليشعر بالرضا لتقدمو، ذلذا يعد الدافع 

  أفعليو  فمن ادلتعارؼ .للحركة جزءا مكمبل لعملية التعلم، كتعد دكافع احلركات الرياضية بدال من أف يرل فيو شيئا شلبل

كلما كاف ادلتعلم مستوعبا دلادتو كعارفا بكيفية تعليمها كتدريبها كسللصا لعملو، كعلى دراية كاملة بنوعية التمارين اليت 
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يقـو بتعليمها، تكوف ادلادة اليت يقدمها أكثر تشويقا كإثارة، كبالتارل يكوف ادلتعلموف أسرع تقدما يف أداء كاجباهتم 

 التعليمية.

 اإلتقان:  .7.2.1.3

عندما تتحسن مواصفات األداء الرياضي الذم يقـو بو إذل درجة كبَتة، كبتكرار ادلهارة  تصف أداء الفرد الرياضي باإلتقافي

يتحسن مستول األداء، كيتخلص ادلتعلم من احلركات الزائدة، حىت يصل إذل مرحلة يؤدم فيها ادلهارة بصورة دقيقة 

ف التعلم يهدؼ أساسا للوصوؿ إذل ثبات دقة كإتقاف األداء علم االىتماـ بدقة األداء، ألادل كمتقنة. األمر الذم يتطلب من

ادلهارات بشكل أحسن كاف  إتقافف يطبق حركاتو بادلستول ادلطلوب، ككلما كاف أكثباتو، كبغَت ذلك فإنو الؽلكن  ادلهارم

 دلتعلم.تنفيذىا أفضل من السابق، نتيجة لئلقتصاد يف اجلهد ادلبذكؿ من قبل ا

 االستيعاب وسرعة الفهم:  .8.2.1.3

من ادلعركؼ أنو كلما كاف ادلتعلم أكثر استيعابا كسرعة يف الفهم من غَته كلما كاف تعلمو أسرع من اآلخرين، كػلدد تنظيم 

ادلتعلم سواء  ادلهارات يف كحدات تعليمية، إذ يؤدم ذلك إذل التأثَت اإلغلايب على كمية كنوعية االستيعاب كالفهم لدل 

ذاتو تكفل  كن تعلمها، فهو ؽلثل قيمة يف حدكانت داخلية أك خارجية ٔتثابة دكافع اجتماعية مكتسبة من اجملتمع، كؽل

االستمرار يف التعليم ألطوؿ فًتة شلكنة، فالتعلم ادلتواصل ضمن برنامج تعليمي يعترب رلاال خصبا إلشباع دكافع ادلتعلم، 

 للتعلم، األمر الذم يساعد على تنمية قدراتو البدنية كمهاراتو احلركية.كيساىم إغلابيا يف دفعو 

 عوامل البيئة:  .9.2.1.3

تلعب البيئة اليت يؤدم فيها الرياضي كحداتو التعليمية دكرا مهما يف إكسابو الشعور بالبهجة كالرضا كاإلرتياح شلا يساعد 

اجليدة كالوسائل كالتجهيزات ادلستخدمة يف التعليم كنوعيتها يساعد على يف سرعة تعلم ادلهارات احلركية، فتوفر ادلبلعب 

تدعيم الدافعية لئلستمرار يف التعليم، ك٘تكن ادلتعلم من إثراء خربة ادلمارسة كتعزيزىا من خبلؿ تطبيق أىداؼ كغايات 

كهتيؤه الكتساب التجارب  ،تعدادهيسعى إذل ٖتقيقها، كبذلك تلعب البيئة اليت يتواجد فيها ادلتعلم دكرا إغلابيا يف اس

 (64، صفحة 2005)نبيل زلمود شاكر،  كاخلربات اجلديدة.
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 مراحل التعلم الحركي: .3.1.3

حركات تلعب مراحل التعلم احلركي دكرا بارزا يف عملية التعلم، كوهنا تبُت القاعدة اليت يسَت عليها التطور من أجل تكوين 

جديدة، كما أف أعلية ىذه ادلراحل تربز من خبلؿ ٖتديدىا عن طريق ادلبلحظة كادلقارنة يف العديد من عمليات التعلم 

 ( إذل ثبلث مراحل كىي:احلركي، كقد ظهرت تقسيمات متعددة دلراحل التعلم احلركي، كقد قسمو )بوؿ فيتش

 المرحلة األولى: المرحلة المعرفية: 

ادلرحلة األكلية يف التعلم احلركي تتكوف من تطور استخداـ الفهم ادلعريف دلا ىو مطلوب، كذلك ألداء  أف إذل (فيتش)يشَت 

سلسلة ف االستجابات، ٔتعٌت أف ادلرحلة ادلعرفية تنشأ من ادلرحلة ادلبكرة يف التعلم، حيث يعمل ادلعلم على تزكيد ادلتعلم 

اذلامة اليت ٕتذب انتباه ادلتعلم لفهم طبيعة ادلهارة ادلراد تعلمها، فإذا كانت  بادلثَتات األساسية كالتعرض للنقاط األساسية

كالتوجيهات كالتوضيحات كالنماذج فعالة يف ادلرحلة ادلعرفية للتعلم احلركي، فيمكن اعتبارىا خطوة أساسية أكذل  اإلرشادات

حلة األكذل من التعلم، كالبد للمتعلم من القياـ ٔتمارسة ضلو التقدـ يف التعلم، إذ أف فهم األداء لو األعلية البارزة يف ادلر 

 احلركة كالتدريب عليها حىت يشعر بكافة أبعادىا.

 رتباطية:المرحلة الثانية: المرحلة اإل

كىي ادلرحلة الثانية يف التعلم احلركي، كاليت فيها يربط ادلتعلم ادلثَتات )اجلانب اإلدراكي( باالستجابات )السلوؾ احلركي(. 

أم ٔتعٌت الربط بُت ادلستول ادلبكر كادلستول ادلتقدـ للمهارة. فعندما يدرؾ ادلتعلم ادلعارؼ كادلعلومات عن ادلهارة يبدأ 

غذية الراجعة فبينما يكوف التأكيد يف ادلرحلة ادلبكرة على تسلسل ادلهارة، يكوف التأكيد يف ىذه بادلمارسة كالتدريب كالت

ادلرحلة على التقسيم الزمٍت للمهارة، هبدؼ تثبيت تتابع أقساـ ادلهارة، ْتيث يكوف ادلتعلم ملما بشكل جيد بتفاصيل 

 الذم ؽلكن ادلتعلم من أداء ادلهارة ٔتستول عارل. األمرادلهارة من خبلؿ ربط اجلانب اإلدراكي بالسلوؾ احلركي، 

 المرحلة الثالثة: المرحلة الذاتية )الديناميكية(:

إف اخلربات اليت ػلصل عليها ادلتعلم عن طريق التدريب ادلستمر تؤدم إذل ادلرحلة النهائية للتعلم احلركي، حيث تتتابع 

َت، فتؤدم االستجابات على مستول الإرادم نسبيا، كبصورة ناجحة أظلاط االستجابة بطريقة تلقائية بعد إدراؾ شكل ادلث

كمتتابعة، أم ٔتعٌت أنو عن طريق ادلمارسة ادلتواصلة اذلادفة ػلصل ادلتعلم على التسلسل احلركي ادلطلوب، فإعداد ادلتعلم 
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اليا من األخطاء خاحلركة  يكوف قد اكتمل ككصل إذل مرحلة الثبات يف التعلم، ْتيث تظهر الدقة يف األداء، كيظهر شكل

 أك كجود أخطاء بشكل قليل نسبيا، كفيها يكوف تركيز ادلتعلم على عملية استخداـ ادلهارة.

كيرل الباحث أف التعلم احلركي ؽلر ٔتراحل متتابعة تًتتب كل منها على اليت تسبقها كتستند عليها من أجل الوصوؿ يف 

داء للمهارات احلركية ادلختلفة بدءا ٔترحلة التعلم ادلعريف كتكوين األفكار عن ادلهارة النهاية إذل مرحلة اإلتقاف كاآللية يف األ

ادلتعلمة من خبلؿ مبلحظة ظلوذج للمهارة احلركية ينفذ من قبل ادلعلم أك باستعماؿ كسائط مساعدة، كمركرا ٔترحلة الربط 

 إتقاف ادلهارة يف صورهتا ادلثالة كيف الزمن ادلناسب ذلا احلركي كتكرار عمل النموذج اخلاص بادلهارة احلركية، مث الوصوؿ إذل

 كبدكف أم أخطاء كبأقل جهد شلكن.

 تعريف المهارة الحركية: .4.1.3

القدرة ادلكتسبة لتحقيق أىداؼ زلددة سلفا إذل أقصى درجة شلكنة  بأهنا( Knapp( ك)ناب Guthri يعرفها  )جثرم

 يف الزمن كالطاقة. اإلتقافمن الثقة كْتد أدسل من 

اخلاصية احلركية ادلركبة للفرد الرياضي كاليت تظهر إمكانات التوافق اجليد بُت اجلهاز العصيب  بأهنا( Hertis كيعرفها )ىَتتز

 كأجهزة اجلسم احلركية.

كراف الرأس )كجيو زلجوب( فيعرفها بأهنا  األداء الدقيق للحركات الرياضية اليت التشمل اجلسم كلو، مثل مهارة د أما

كمهارة القفز، فادلهارة تعتمد على التوافق احلركي، كالتوافق ػلسن كينظم كيرتب اجملموعات العضلية ٔتا ينسجم كاالقتصاد 

 باجلهد كسهولة األداء دكف رلهود، فادلهارة ىي جوىر األداء. 

 أنواع المهارات الحركية: .5.1.3

 ؽلكن تقسيم ادلهارات احلركية على أساس حجم العضبلت ادلشًتكة إلصلاز ادلهارة كىي كاآليت: أوال:

 مهارات العضالت الكبيرة: -

كىي العضبلت اليت تستخدـ يف تنفيذىا رلموعات عضلية كبَتة، مثاؿ ذلك عضبلت اجلذع، عضبلت فخذ الرجل، كقد 

 مهارات ادلصارعة.ك  يف مهارات رفع األثقاؿ يستخدـ يف تنفيذىا عضبلت اجلسم كلو أحيانا، كما
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 مهارات العضالت الدقيقة: -

حيث تتطلب ٖترؾ أجزاء اجلسم يف رلاؿ صغَت، كالتتطلب بذلك قوة كبَتة كتستلـز القوة كالسرعة يف مدل حركي ضيق، 

باألصابع  لجب احلركي، كتؤديف ٖتقيق الوا كاإلتقافكتستدعي تنفيذ ادلهارة كفق اشًتاطات دقيقة تتطلب الرباعة كالدقة 

 م.مثاؿ ذلك مهارات الرماية بالسه .كاليدين

 كؽلكن تقسيم ادلهارات احلركة على أساس الزمن ادلستغرؽ يف أداء ادلهارة احلركية. ثانيا:

 ( بأف ادلهارات احلركية فيها تكوف كما يأيت: Fittsكيذكر )فيتس

 المهارات المستمرة:  -

بشكل متكرر كمتشابو كمستمر يف ٘تاثل دكف توقف، كىي اليت يتم فيها إصلاز القسم الرئيسي  لكىي ادلهارات اليت تؤد

من احلركة ككذلك من دمج القسم النهائي من القسم التحضَتم نتيجة التكرار، كتظهر احلركة ككأهنا حركة كاحدة، مثاؿ 

 ادلشي، اجلرم، التجديف.

 المهارات المتماسكة: -

حيث تتوسط ىذه ادلهارات ادلستمرة،  ،صف باالنسيابية كالًتابط احلركي، كعدـ إمكانية التجزئةكىي ادلهارات اليت تت

 كادلهارات ادلتقطعة، مثاؿ ذلك احلركات األرضية يف اجلمناستيك، ادلراكغة يف كرة القدـ، رمي ادلطرقة.

 المهارات المتقطعة:  -

اية كهناية كاضحة، مثاؿ ذلك اإلرساؿ يف الكرة الطائرة، ضربة اجلزاء كىي ادلهارات اليت تتصف بأهنا تلك احلركة اليت ذلا بد

 يف كرة القدـ، اإلرساؿ يف التنس.

فقد صنف ادلهارات كفق طبيعة تدخل العوامل ادلتعلقة بالبيئة التنافسية أثناء أداء ( Poulton 1957بولتوف )أما 

 ادلهارات إذل مهارات مغلقة كأخرل مفتوحة:اإلنفتاح، حيث تقسم  -ادلهارة، كيطلق عليو تصنيف اإلنغبلؽ

كىي تلك ادلهارات اليت تؤدل دكف تدخل أم عنصر من عناصر البيئة التنافسية مثل عدـ تدخل  المهارات المغلقة: -

 مًت، اجللة، الغطس، الرمية احلرة يف كرة السلة، الرماية بالسهم. 100ادلنافس، أك تغيَت موقع أداة التنافس، مثل العدك 
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كىي تلك ادلهارات اليت يتأثر أداؤىا بادلنافسُت أك األداة ادلستخدمة يف التنافس، مثل مهارات كرة المهارات المفتوحة:  -

 (17، صفحة 2002)مفيت إبراىيم محاد،  القدـ، السلة، الكرة الطائرة، اليد، اذلوكي، ألعاب ادلضرب، ادلنازالت.

 الحركية: اتشروط تعلم المهار  .6.1.3

 أوال: اكتساب المهارة:

ىناؾ اعتبارين أساسيُت لتعلم ادلهارات احلركية يتمثل أكذلما يف تعلم ادلهارة )كقاعدة للعمل(، فعند تعلم مهارة التمرير بيد 

رير كإتاىو، فضبل عن كاحدة يف كرة السلة مثبل ؽلكن للمدرب يف بداية التعلم أف يشرح طريقة مسك الكرة كطريقة التم

 مستول ارتفاع التمريرة.

 ثانيا: الممارسة:

يعد األداء أك ادلمارسة يف الظركؼ ادلختلفة إحدل ادلهاـ الرئيسية لتثبيت ادلهارة احلركية، كغلب أف يكوف ىذا األداء 

اراة، بل كأف يكوف التدريب أصعب كادلمارسة مقننا كيراعى فيو الشركط القانونية كالفنية البلزمة مثلما يؤدم ٘تاما يف ادلب

 ظركفا من ادلباراة.

على أف يتم التدريب على ىذا األداء حىت يصبح إحدل العادات احلركية لدل البلعب، ْتيث التتأثر فيما بعد باختبلؼ 

الظركؼ البيئية، حىت يكتسب األداء حصانة ضد تلك ادلتغَتات،  أكالظركؼ احمليطة باألداء ذاتو كتغَت ادللعب أك اإلضاءة 

كلذلك فإف من اجلدير بالذكر ىنا أنو غلب أف يراعي ادلدرب ظركؼ التعلم كاألداء، حىت يتكيف العبوه مع تلك الظركؼ 

 عند مبلقاهتم دلنافسيهم.

 ثالثا: التغذية المرتدة:

 ية التعزيز تعد أحد العناصر اذلامة يف تيسَت تعلم ادلهارات احلركية.سرعة كفور  أفغلمع العديد من علماء النفس على 

ادلقارنة بُت ماىو كائن كبُت فعمليات التعلم بصفة عامة تقول حُت يتعرؼ ادلتعلم على درجة قربو من األداء ادلستهدؼ، ك 

 ب أف يكوف عليو األداء.غلما 

د هبا البلعبُت ذلا أثر ميسر على سرعة تعلم ادلهارات احلركية كفضبل عن ذلك فإف دقة معلومات التغذية ادلرتدة اليت ظل

 ذاهتا.
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 : مراحل تعلم المهارات الحركية. 7.1.3

يقـو البلعب بأداء ادلهارة احلركية أثناء التدريب بشكل سلتلف عما يؤديو أثناء ادلسابقات، كىذا الفرؽ يكوف نتيجة عدـ 

التوافق بُت اجملموعات العضلية ادلشًتكة يف األداء احلركي، كأيضا عدـ التنسيق بُت عمل اإلشارات العصبية لؤللياؼ 

يتطلب توجيو عملية تنمية القدرات احلركية التوافقية لتحسُت شامل يف قدرات أداء العصبية أثناء ادلسابقات، األمر الذم 

 على كضع مراحل لتعلم ادلهارات احلركية كىي كاآليت: (1985ادلهارة احلركية لدل ادلتعلمُت، كقد عمل )كجيو زلجوب 

 ادلرحلة اليت يكوف فيها التصور األكرل للحركة موقف تعلم. -1

 فيها القابلية األكلية التطبع احلقيقي للتصرؼ احلركي.ادلرحلة اليت تنتهي  -2

 ادلرحلة اليت تأخذ فيها السيطرة شكلها الكامل مشابو لعمليات العزؿ، كتصبح أقساـ احلركة باستيعاب إرادم. -3

 مرحلة البناء الكامل للمهارة، كادلرحلة ادلناسبة لتثبيت ادلستول كآلية احلركة. -4

 ستعماؿ ادلهارة كتسمى مرحلة القدرة.مرحلة الوصوؿ إذل التنوع يف ا -5

 أما موفق أسعد زلمود فقد قسمها إذل ثبلث مراحل كىي:

 مرحلة التوافق الخام:  المرحلة األولى:

ىي أكذل ادلراحل لتعليم ادلهارات احلركية للمتعلمُت، كغلب الًتكيز عليها بوصفها األساس الذم تعتمد عليو ادلراحل اليت 

ادلعلم بوصف كامل للمهارة كشرح أجزائها لغرض تعلمها كإتقاهنا، فعندما يشرع ادلعلم بتعليم مهارة تليها، كذلذا يقـو 

جديدة فإف البلعبُت التتبلور لديهم الصورة الواضحة عن تلك ادلهارة، كألجل أف يكوف التصرؼ احلركي صحيحا غلب أف 

 يكوف التصور عن احلركة كاضحا كيتم ذلك كفق مايلي:

 السمعي: أم شرح ادلهارة لفظيا بصورة مفصلة.التقدصل  -

 التقدصل البصرم: كذلك عن طريق عرض ظلوذج أماـ البلعبُت أك عرض صور كأفبلـ عن ادلهارة. -

 التقدصل السمعي البصرم: كذلك عن طريق عمل ظلوذج مع الشرح للمهارة أك عرض صور أك فلم مع الشرح. -
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اء الصحيح للمهارة، كلكي يتم ذلك غلب التسلسل يف تركيب ادلهارة كالتدرج يف كمن ادلهم إدراؾ ادلتعلم متطلبات األد

أدائها. كتتميز ىذه ادلرحلة بصرؼ طاقة كجهد كبَت أكثر شلا تتطلبو ادلهارة، ككذا انعداـ االنسيابية يف احلركة، ككجود 

 حركات زائدة، ككثرة األخطاء كالشعور بالتعب.

يف ىذه ادلرحلة ينتقل ادلتعلم إذل اكتساب التوافق الدقيق، حيث يقـو ادلعلم  ق الدقيق:مرحلة التواف المرحلة الثانية:

بتوجيو ادلتعلم إذل النواحي ادلهمة يف األداء كإصبلح األخطاء كىو بدكره يقـو بتكرار ادلهارة لكي يؤديها بإتقاف، كتلعب 

ء ادلهارم، كيف ىذه ادلراحل يعطي ادلعلم ٘ترينات مركبة كسائل اإليضاح فضبل عن توجيهات ادلعلم دكرا مهما يف تعلم األدا

كأكثر صعوبة، لكي يصل إذل التكامل يف األداء ادلهارم. كالتوافق الدقيق يعٍت تنظيم القول الداخلية ٔتا ينسجم كيتبلئم 

 مع القول اخلارجية.

ذل كقت أطوؿ.كما يبلحظ تطور كٖتسن أداء كتتميز ىذه ادلرحلة بالًتكيز على الكفاءة يف األداء، كتقل األخطاء كٖتتاج إ

 البلعبُت من خبلؿ التكرار كالتغذية الراجعة، كػلصل انسجاـ يف األداء احلركي، كيتم التخلص من احلركات الزائدة.

يتم إف ىذه ادلرحلة تعد مرحلة إتقاف ادلهارات احلركية كتثبيتها، ك مرحلة إتقان وتثبيت المهارة الحركية:  المرحلة الثالثة:

قة التدريب فيها ٖتت ظركؼ سلتلفة حىت يتم الوصوؿ إذل مرحلة تثبيت ادلهارة كأدائها بصورة آلية، كتتميز ىذه ادلرحلة بالد

، 2008)موفق أسعد زلمود، ، فتطبيق ادلهارة كتكرارىا يتجو ضلو األكتوماتيكية )اآللية(. يف األداء كالتخلص من األخطاء

 (45-43الصفحات 

 األىمية التطبيقية لتصنيف المهارات الحركية: .8.1.3

 بالنسبة للمهارات المغلقة: -

يعتمد النجاح يف ىذا النوع من ادلهارات احلركية على أسلوب األداء الشخصي للرياضي، كعلى قدراتو البدنية كاحلركية 

حيث يتصف الرياضي فيها  .مًت، كالرمية احلرة يف كرة السلة100 ككعدكالوظيفية، كما يف ضربة اجلزاء يف كرة القدـ، 

بإعلالو لكل ادلعلومات القادمة إليو من البيئة اخلارجية كٗتصيص كقت كبَت يف التدريب على ادلهارة ادلغلقة، كباألخص عند 

بداية التعلم لبناء شكل احلركة، كالتدريب ادلتواصل لفًتة طويلة حىت تصل ادلهارة إذل مرحلة الثبات كاإلتقاف حىت تصبح 

 كية.عادة حر 
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 بالنسبة للمهارات المفتوحة: -

أم غَت متوقع،  أككيف ىذا النوع من ادلهارات ادلفتوحة ٘تثل ادلهارات متطلبات من البيئة اخلارجية، كتكوف بشكل متوقع 

أف الرياضي يتصف باستقبالو معلومات من البيئة اخلارجية، كىذا عكس ادلهارة ادلغلقة كما يف بعض األلعاب الرياضية،  

ة اليد ككرة السلة ككرة القدـ، كتبدك األعلية يف التعامل مع ادلواقف اخلاصة باللعبة، كادلعلومات القادمة من البيئة ككر 

اخلارجية، كذلك التعامل يف ضوء الذكاء ادليداشل كادلعرفة اخلططية كالتفكَت اخلططي، كاعتمادا على التجارب كاخلربات اليت 

 كبَت يف عملية التوقع.ؽللكها كاليت يكوف ذلا الدكر ال

كاألعلية التطبيقية ذلذه ادلهارات تستدعي من ادلعلم أك ادلدرب أف يكوف ملما بادلعلومات كادلعارؼ عن طبيعة ادلهارة ادلغلقة 

 األمر الذم يتطلب مثبل .أك ادلفتوحة، كالذم سوؼ يساعد على ٖتديد الطرؽ كاألساليب التعليمية كالتدريبية اخلاصة هبا

بينما يكوف األمر التأكيد على  ،ف العمل على تطوير الصفات البدنية كاحلركية كزمن التدريب على ادلهارات ادلغلقةأف يكو 

 تلفة يف ادلهارات ادلفتوحة.خالتفكَت كاإلدراؾ كادلعرفة كالذكاء ادليداشل دلواقف اللعب ادل

 :تعلم المهارات الحركية أىم الطرق المستخدمة في  . 9.1.3

 الطريقة الكلية: .1.9.1.3

بصورة   لكىي الطريقة اليت ػلاكؿ فيها الفرد الرياضي تأدية احلركة أك ادلهارة كاملة دكف ٕتزئتها، أم أف الواجب احلركي يؤد

كلية، فادلهارات ادلنخفضة يف تعقيدىا كالتهديف يف ادلرمى ٘تارس ككل، فعندما تعرض ادلهارة على ادلتعلم ككل، فإف 

علومات كادلعارؼ اخلاصة بادلهارة، كيكوف فكرة عن كيفية األداء، كمع االستمرار يف التدريب يبدأ ادلتعلم يكتسب ادل

مستول األداء بالتحسن حىت ٖتقيق اذلدؼ، إف تعلم كشلارسة ادلهارة بالطريقة الكلية يساعد ادلتعلمُت على تنمية إحساس 

ضوح اذلدؼ كاحتوائها على العديد من الرغبات كاحلوافز أفضل مع إيقاع كتوقع حركي أحسن، كمن شليزاهتا األساسية ك 

 الضركرية للعملية التعليمية.

كما أهنا تساعد على إدراؾ البلعبُت للعبلقات بُت عناصر ادلهارة احلركية، شلا يسهم يف سرعة تعلمها كإتقاهنا. كتسهم 

تعادهتا كاسًتجاعها كوحدة كاحدة. كما أهنا بفاعلية يف تكوين أسس التذكر احلركي للمهارة نظرا ألف البلعب يقـو باس

 توفر الوقت الذم ؽلكن أف يضيع عند ربط أجزاء ادلهارة.
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وف كتستعمل عادة ىذه الطريقة يف تعليم ادلهارات احلركية السهلة غَت ادلركبة كاليت يصعب ٕتزئتها كاليت ٘تيل إذل أف تك

 ية الصعبة كادلركبة.عند تعلم ادلهارات احلرككحدة كاحدة. كيصعب استخدامها 

 الطريقة الجزئية: .2.9.1.3

كىي الطريقة اليت تعتمد على تقسيم عناصر احلركة أك ادلهارة إذل أجزاء، كىي تعد ذات أعلية بالغة يف التعلم، حيث       

يتم تعليم كل جزء من عناصر احلركة أك ادلهارة لوحده، كىي كاسعة االستخداـ يف التعليم دلا ٘تتاز بو من سهولة ببساطة يف 

فهم كيستوعب األجزاء الرئيسية للحركة أك ادلهارة، كتكوف ىذه الطريقة فعالة جدا عند تعليم التنفيذ، إذ ؽلكن للمتعلم أف ي

ادلهارات احلركية الصعبة كادلركبة، كما أهنا تستدعي أف تكوف متناسبة مع قابليات كقدرات ادلتعلمُت يف ادلراحل األكذل من 

شليزاهتا األساسية ىي اكتشاؼ ادلتعلم دلواطن القوة التعليم. ْتيث يتم إتقاف كل جزء من األجزاء على حدة، كمن 

كالضعف يف احلركة أك ادلهارة من خبلؿ تقسيمها إذل عدة أجزاء، األمر الذم عن طريقو ؽلكن التغلب على بعض 

 الصعوبات يف العملية التعليمية.

 الطريقة المختلطة )الكلية الجزئية(: .3.9.1.3

يم احلركة أك ادلهارة إذل تركيبة من ادلمارسة الكلية كاجلزئية، إذ أهنا تعترب مزغلا من قد ػلتاج ادلعلم أك ادلدرب عند تعل

الطريقتُت الكلية كاجلزئية، كيتم العمل يف ىذه الطريقة بتطبيق ادلهارة بصورة كلية، مث يتبع ذلك تعليم كل جزء من عناصر 

ذل تعلم ادلهارة  إ تسبب بعض الصعوبات، مث ينتهي ادلهارة على حدة، حىت يتم إتقاهنا من خبلؿ ٖتسُت األجزاء اليت

 على سبيل ادلثاؿ ادلراكغة بالكرة مث التهديف يف كرة القدـ، احلركات ادلركبة يف اجلمناتسيك. .ككل

كعند استخداـ ىذه الطريقة غلب مراعاة تعلم ادلهارة احلركية ككل يف بادمء األمر مث تعلم األجزاء الصعبة من ادلهارة 

منفصلة مع ربط ذلك باألداء الكلي للمهارة احلركية. ككذا مراعاة تقسيم أجزاء ادلهارة احلركية إذل كحدات متكاملة بصورة 

 كمًتابطة عند التدريب عليها كأجزاء.

مكملة لبعضها البعض، ففي بعض األحياف تستخدـ طريقة منفردة ك يف متعددة ك كيرل الباحث أف طرؽ تعلم ادلهارة 

تخدـ رلموعة من الطرؽ، كأف مجيع الطرائق ادلستخدمة لتعليم احلركات كاأللعاب الرياضية ادلختلفة ذلا أحياف أخرل تس

بلئم احلركة أك يف علينا اختيار األفضل من بينها كالذم إ، كمهما كانت الطريقة فقائصكمزايا، ككذلك ذلا عيوب كن شليزات



-76- 
 

كاالستفادة من شليزات كل طريقة حىت نضمن ٖتقيق سلرجات تعليمية النشاط ادلطلوب كزلاكلة التوفيق بُت ىذه الطرؽ 

 .اغلابية

 االعتبارات الهامة خالل أداء نموذج للمهارة الحركية الجديدة: .10.1.3

 مفهوم النموذج والحاجة إلى أدائو: .1.10.1.3

  ظل توفَت أفضل بيئة تلقي لبلعبُت.النموذج يعٍت توفَت أفضل صورة مرئية لؤلداء النموذجي للمهارة ادلطلوب تعليمها، يف

إف تقدصل كشرح ادلهارة اجلديدة ادلطلوب تعليمها لبلعبُت كحده اليكوف كافيا كي يعرفهم ٘تاما ماىو ادلطلوب منهم أداؤه 

 ككيفية تنفيذه، خاصة إذا ماكانت ادلهارة صعبة أك معقدة، أك إذا كاف ىؤالء البلعبُت صغار السن.

ن فكرة عامة كتفصيلية حوؿ ادلهارة اجلديدة يكالدراسات أف أفضل أسلوب ؽلكن البلعبُت من تكو لقد أظهرت اخلربات 

 ادلطلوب تعلمها ىو ربط الشرح بأداء كتنفيذ ظلوذج ذلذه ادلهارة.

إف مشاىدة ظلوذج للمهارة اجلديدة من خبلؿ حاسة البصر تسهم أضعاؼ ماتقدمو حاسة السمع يف تكوين الربنامج 

لذا فإف النموذج يعترب من أىم ادلساعدات يف تكوين اخلطة العقلية لتعلم البلعبُت،  .ذلذه ادلهارة لدل البلعبُتاحلركي 

 للمهارة اجلديدة، حيث يعمل النموذج على انطباع األداء احلركي يف الذىن.

كن أف يتلقاىا البلعب خبلؿ إف ربط الشرح اجليد للمهارة بأداء ظلوذج حركي صحيح ذلا يعترب من أىم ادلساعدات اليت ؽل

 تعلمو للمهارة اجلديدة.

النموذج اجليد اليسهم فقط يف تعلم ادلهارات اجلديدة، كإظلا يسهم أيضا يف ٖتسُت كفاءة تلك ادلهارات اليت مت تعلمها من 

 كمقارنة األداء.كالقدرة على التصحيح  قبل.

 العوامل المؤثرة في كفاءة مشاىدة النموذج:   .2.10.1.3

عند تنظيم البلعبُت لتلقي ظلوذج ادلهارة اجلديدة ادلطلوب تعليمها ذلم فمن ادلهم مراعاة نفس النقاط اليت مت عرضها سابقا 

يف تقدصل كشرح ادلهارة اجلديدة، باإلضافة إذل أف باإلمكاف أف يطلب منهم التحرؾ كضبط أماكنهم ْتيث يتمكن كل 

عى أف يكوف باستطاعة كل العب مشاىدة النموذج بنفس سعة الرؤيا كالزكايا منهم من مشاىدة النموذج بوضوح. كما يرا

 لباقي الزمبلء، كأف التكوف مسافة ادلشاىدة قريبة جدا، ألف ىذه ادلسافة ال٘تكنهم من مبلحظة تفاصيل حيوية.
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 زوايا مشاىدة النموذج:  .3.10.1.3

من اجلانب كمن األماـ، إذ أف ذلك يتيح تو مبلحظمن غلب أف يؤدل النموذج من زكايا سلتلفة ْتيث يتمكن البلعبوف 

ذلم مبلحظة جوانب ىامة سلتلفة يف األداء ترتبط ْتركة أجزاء اجلسم ادلختلفة كعبلقتها ببعضها، مثل الساقُت كالذراعُت 

 أك الرأس كالعينُت. ،كاليدين

وذج من األماـ ٘تكن من إدراؾ ادلسافة بُت الذراع كاألخرل، كبُت القدمُت، كما ٘تكن من معرفة قدـ مشاىدة النم -

 االرتكاز أك االرتقاء، كميل اجلذع.

 كالركبتُت كاليدين مشاىدة النموذج من اجلانب  توضح ميل الرأس كاجلذع كدرجات االنثناء يف كل من مفاصل ادلرفقُت -

 م.الفقر  كالعمود كالقدمُت

 رأينا. كما البعض بعضهما يكمبلف اجلانب كمن األماـ من النموذج مشاىدة إف -

 ؟: النموذج يؤدي من  .4.10.1.3

 ادلدرب، كىي: النموذج يؤدم من بينها من ؼلتار أف للمدرب ؽلكن النموذج، أداء ببدائل تعرؼ كاليت خيارات عدة ىناؾ

 اليت االعتبارات من عدد ىناؾ للمهارة. توضيحية رسومات اخلارج، من ادلهارة مؤدم فيديو، شريط العب، ادلدرب، مساعد

 األداء تنفيذ اليستطيع ْتيث كبَتا، ادلدرب يكوف قد ادلثاؿ سبيل فعلى السابقة، البدائل من بديل اختيار عند تراعى أف غلب

 اآلخر. عن ٗتتلف فريق كل ظركؼ ألف الفريق، يف ادلدرب مساعد اليتوافر قد أك

 احلسباف: يف التالية تباراتاالع كضع غلب السابقة البدائل مابُت الختيارا عند

 للنموذج. شلكنة كفاءة أفضل ٖتقيق -

 النموذج. دلؤدم البلعبُت استجابة -

 ادلتاحة. اإلمكانات -

 التالية: الشركط مراعاة غلب للمبتدئُت ظلوذج تقدصل عند

 ادلعلمة. ادلهارة لنموذج الصحيح األداء -

 كإناث. ذكور اجلنس نفس من النموذج مؤدم يكوف أف -
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 بقدرهتم ادلبتدئُت قناعة على إغلابيا يؤثر ذلك فأ إذ اجلسم، كحجم النضج درجة نفس لو شخص من النموذج يؤدم أف -

 ادلهارة. أداء على

 للمهارة. التدريسية الشرح نقاط على كيركز يقدـ النموذج أف من التأكد -

 ٕتربة إجراء أفضلهم من يطلب أف للمدرب ؽلكن كنموذج جيد بشكل ادلهارة أداء بقدرهتم مبتدئُت كجود عدـ على كللتغلب

 ظلوذج. كتقدصل األداء

 احلركية: للمهارات ظلوذج تقدصل خيارات بعض الباحث سيعرض يلي كفيما

  والنموذج: المدرب*

 احلسباف: يف التالية تاالعتبارا كضع األعلية من فإف بنفسو النموذج إجراء ادلدرب ماقرر إذا

 النموذج. أداء قبل اجليد اإلمحاء -

 كالنموذج ٔتدربيهم، البلعبُت ثقة من يزيد ادلدرب قبل من اجليد النموذج ألف نظرا صحيح بشكل النموذج أداء ضركرة -

 الثقة. ىذه من يقلل الضعيف

 آخرا شخصا غلعل فأ أك ظلوذجي، بشكل ائهاأد من كاثق غَت كاف إذا ادلهارة أداء على جيدا يتدرب أف ادلدرب على -

 للمدرب. الفعاؿ غَت األداء من أفضل كقعو سيكوف كىذا ادلهارة، أداء غليد العب دعوة مثل يؤديها،

 أداء يستطيع سنهم يف من ىناؾ بأف سيشعركف ألهنم نظرا الزمبلء باقي على طيب كقع لو سيكوف للنموذج العب أداء إف -

 ادلهارة. تعلم دكافع أحد يعترب أمر كىو جيد، بشكل ادلهارة

 باقي بُت ادلهارة أداء منو كيطلب البلعبُت بُت اجليد األداء يكتشف أف ادلدرب على ادلهارة على التدريب تطبيقات خبلؿ -

 ادلهارة. تعلم على إغلابا ينعكس شلا بأنفسهم، كثقتهم دافعيتهم من يزيد أمر كىو التبلميذ،

 كنموذج: التعليمية األفالم  *

 ةكمعاجل احلركي األداء لتحليل ىامة كسيلة لكوهنا باإلضافة األداء، ظلاذج دلشاىدة ىاما موردا التعليمية األفبلـ استخداـ يعترب

  بو. ادلتعلقة ادلشكبلت
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 الفيديو إيقاؼ ككذا عالية، سرعات أك بطيئة بسرعات ادلهارة عرض من ٘تكننا أهنا التعليمية األفبلـ استخداـ مزايا أىم كمن

 لبلعبُت كتتيح احلاجة، حسب متعددة دلرات العرض تكرار كإعادة شرحها. على للًتكيز ارةادله أداء جزئيات من جزئية على

 سلتلفة. كمسافات كارتفاعات زكايا من ادلعركضة ادلهارة رؤية

 كنموذج: الفوتوغرافية والصور الرسومات  *

 رياضية مهارات تعليم عند لؤلداء كنموذج استخدامها ؽلكن اليت الفعالة الوسائل من كاحدة الثابتة وغرافيةالفوت الصور تعترب

 البلعبُت. أحد أك ادلدرب يؤديو الذم بالنموذج ربطها يفضل استخدامها فاعلية كلزيادة جديدة،

 معينة، حلظات يف لؤلداء تفصيلية نقاط كتوضح االستخداـ سهلة أهنا الفوتوغرافية كالصور الرسومات استخداـ مزايا أىم كمن

 أك كشفافيات أك احلائط، على للعرض كلوحات تستخدـ أهنا كما اجلسم. كأعضاء اللعب أدكات بُت العبلقة كتوضح

 للمراجعة. البلعبُت على كتوزيعها طباعتها ؽلكن كما بذلك. اخلاصة العرض أجهزة خبلؿ من شرائح

 كاإلحتفاظ التعلم سرعة يف كبَتة بدرجة يساعد التعليمية العملية يف النماذج ىذه مثل استخداـ أف حثاالب يرل كعليو

 مهارات ادلكتسبة.باؿ

  المعلمة: المهارة نموذج تقسيم .11.1.3

 كىو جدا ىاما ىدفا ػلقق ذلك ألف الرئيسية. أجزائها إذل تقسيمها خبلؿ من شرحها يسهل الرياضية ادلهارات معظم إف     

 على يصعب قد كاليت ككل للمهارة الكثَتة النقاط من بدال معُت أداء مفتاح أك بفكرة ادلقسمة ادلراحل من مرحلة كل ربط

 الوقت. نفس يف مجيعا استيعاهبا البلعب

 اذلامة الفنية النقاط كٖتليل ادلؤداة ادلهارة أجزاء عزؿ كعلا ادلهارة أداء ظلوذج لتقسيم ادلدرب يدفعاف رئيسياف سبباف ؾىنا أف كٔتا

 معقدة ادلهارة تكوف فقد كلي، بشكل أدائها البلعبوف يستوعب مادل أجزاء عدة إذل النموذج ىذا تقسيم ؽلكن فإنو ادلهارة، يف

 السن. صغار كانوا ما إذا خاصة ذلا فهمهم أماـ بةعق ذلك يشكل شلا كبَتة بدرجة

 طبقا التقسيم طريقة كتعترب أدائها، دلراحل كفقا يقسهما أف األفضل فمن أجزاء إذل ادلهارة ظلوذج تقسيم إذل ادلدرب جلأ إذا

 يلي: كما كىي الرياضية للمهارات التقسيمات أىم من األداء دلراحل

 رئيسية.ال حركةلل التهيئة عدادية:اإل ادلرحلة -
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 الرئيسية. احلركة الرئيسية: ادلرحلة -

 احلركة. إ٘تاـ أك ادلتابعة مرحلة النهائية: ادلرحلة -

 ادلهارة. أداء مراحل من مرحلة لكل منفرد ظلوذج عمل غلب أجزاء إذل النموذج تقسيم عند

 الجديدة: المهارة تطبيق مبادئ .12.1.3

 للمهارة الفعلي التطبيق مرحلة خبلؿ هبا لبلسًتشاد االعتبار بعُت يأخذىا أف ادلدرب ىعل غلب اليت ادلبادئ من رلموعة ىناؾ

 يلي: كما كىي ادلعلمة اجلديدة

 يف بالبحث كذلك األداء، يف مباشرة تسهم اليت ناتالتمري اختيار ادلدرب على غلب للتمرينات: الصحيح االختيار -

 أفضل ٖتقق اليت التمرينات أفضل إذل الوصوؿ أجل من الفيديو أشرطة يف أك التخصصية، بالرياضة اخلاصة كادلراجع الكتب

 ادلتعلمة. ادلهارة لتطبيق إنتاجية

 يرتبط يدةاجلد ادلهارات تطبيق فأ مراعاة ادلدرب كعلى صحيح. بشكل بتكرارىا تتحسن ادلهارة المهارة: تطبيق تكرار -

 التطبيق. قيد ادلبتدئُت أداء يف الشائعة األخطاء مراجعة األعلية من يكوف للوقت كتوفَتا كثَتة، أخطاء بظهور

 للتقدصل سبقام زمنية خطة كضع عليو غلب بفاعلية التطبيق زمن ادلدرب يستغل لكي بفاعلية: التطبيق زمن استخدام -

 لتلك أطوؿ كقت كٗتصيص بسهولة إصلازىا لبلعبُت ؽلكن اليت التمرينات زمن يف كاالختصار التطبيقي، كالنموذج كالشرح

 تعلمها. إجادة كادلطلوب الصعبة

 بدقة. التعليمية األىداؼ كضع مت إذا البلعبُت لدل النجاح خربات تتحقق النجاح: لخبرات الالعبين تحقيق من التأكد -

  ادلهارة. بتقدصل العناية ككذا

 اخلربات تعظيم يف اعليةبف تسهم كتنوعها البديلة التنظيمية دكاتاأل استخداـ إف واألدوات: تاإلمكانا استخدام -

 .ادلتعلمة

 ككذا للمهارة التطبيقية التمرينات أف من التأكد خبلؿ من ذلك كيكوف لالعبين: مريحة تطبيقية تعليمية بيئة توفير -

 لعرض للتبلميذ الفرصة كإتاحة التمرينات. تطبيق يف التقليدية ٕتنب ككذا البلعبُت، على خطرة كغَت آمنة ادلستعملة األدكات

 . التمرينات يف نظرىم كجهات
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 أكثر ظركؼ يف التعلم إذل احلاجة يعٍت للمهارة البلعبُت أداء ٖتسن إف المنافسة: أداء ظروف إلى باألداء الوصول -

 ادلنافسة يف ادلهارة أداء سرعة بنفس األداء إذل للوصوؿ التعلم ٔتستول التقدـ كأف أدائهم، ٔتستويات االرتقاء ؽلكن حىت صعوبة

 تدرغليا. إليو للوصوؿ ادلدرب ؼلطط أف كغلب مهم، أمر

 :)المراىقة( المرحلة الثانوية .2.3

اليت ىي فًتة انتقاؿ من مرحلة  تعد مرحلة التعليم الثانوم مرحلة ىامة يف حياة الفرد باعتبارىا تواكب مرحلة ادلراىقة

لذا فإف أم زلاكلة منا القًتاح أك تطبيق برنامج  حيث يصحبها تنظيم جديد يف كثَت من األمور. الطفولة إذل مرحلة الرشد.

هتم يمي غلب علينا قبل ذلك دراسة خصائص كشليزات ىذه الفئة من سلتلف اجلوانب حىت يتماشى ذلك مع قدراتعل

 .سلتلف اخلصائص للمرحلة العمرية قيد الدراسة فيما يلي عرض الباحث حاكؿيكيتبلءـ مع خصائصهم، كس

 المراىقة:خصائص مرحلة  .1.2.3

ادلراىقة لفظا معناىا النمو كقولنا راىق الفىت كراىقت الفتاة ٔتعٌت أهنما ظليا ظلوا مستطردا، كاالشتقاؽ اللغوم يغَت ىذا 

ادلعٌت، كيف ىذا تكمن الداللة على االقًتاب من احللم كالنضج. فادلراىقة هبذا تعٍت الفًتة اليت تبدأ بالبلوغ كتنتهي باكتماؿ 

 (169، صفحة 1994)عبد العلي اجلسماشل، الرشد. 

كالذم يعٍت "النمو ضلو (، Adolescere)كلمة التينية األصل مشتقة من الفعل   (Adolescence) ادلراىقة

اجملتمعات فًتة من النمو كالتحوؿ من عدـ نضج الطفولة إذل نضج الرشد كفًتة إعداد  لالرشد"، كتعترب ادلراىقة يف ك

 (Steinberg. L, 2002, p. 44)للمستقبل. 

م كيتحملوف كهبذا ادلعٌت فإهنا تعترب ٔتثابة اجلسر الواصل بُت مرحليت الطفولة كالرشد، كالذم البد لؤلفراد أف يكتمل ظلوى

 مسؤكليات الكبار يف رلتمعهم.

 ىذا كالنفسي. كيف كالعقلي كاجلنسي البدشل النضج ضلو التدرغلي االنتقاؿ فيها يتم اليت ادلرحلة على ادلراىقة مصطلح يطلقك 

 ُتبٖتدث  اليت كالنفسية اجلسيمة التحوالت من رلموعة عادة تعتربة ادلراىق" أف (Debesse ديباس) يشَت الصدد

ٖتدث فيها  انتقالية مرحلةىي  ديباس حسب أف ادلراىقة أم .(Debesse M., 1991, p. 8) .كادلراىقة" الطفولة

 .العقلية القدرات كظلو اجلنسي النشاط كزيادة نفسية كتغَتات. الوزف األعضاء، الطوؿ، كنمو جسيمة تغَتات
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 كتكثر عصبية ؽلر ادلراىق بفًتات ادلرحلة ىذه يف حيث كشدة، كتوتر عواطف مرحلة أهنا " ادلعطي عبد حسن " كيعرفها

، كما ؽليل إذل اخلوؼ الذات، تأكيد ؽليل إذل شديدة حساسية ذك ادلراىق كيكوف النفسية كالصراعات االندفاعية عنده

 .(35، صفحة 1995)عبد الرمحن عيسوم،  االنفعارل. الثباتـ كعد اجملتمع من خاصة

كاعتربت مرحلة ادلراىقة يف السابق مرحلة كاحدة من ضمن مراحل احلياة، إال أف الدراسات ادلتعلقة هبا كشفت عن أف 

ذل ىناؾ فركقا كاضحة يف أظلاط السلوؾ لدل الصغار كالكبار من ادلراىقُت. كبناءا على ذلك فإف ادلراىقة ؽلكن أف تنقسم إ

 19-16سنة تقريبا، كادلراىقة ادلتأخرة من  15 -11كعلا ادلراىقة ادلبكرة من  (Cobb. 1967)فئتُت فرعيتُت يف نظر 

( 14-11( تنقسم مرحلة ادلراىقة إذل ثبلث مراحل فرعية ىي: ادلراىقة ادلبكرة )1996 .كاينر الكايندك)سنة. كلدل 

 (23، صفحة 2009)رغدة شرصل، ( سنة. 21-18( سنة، كادلراىقة ادلتأخرة )18-14سنة، كادلراىقة ادلتوسطة )

 ىي مرحلة التعليم الثانوم.ك سنة 17سنة إذل  15ف مرحلة ادلراىقة الثانية من أ (2002) مركاف عبد اجمليد إبراىيمكيقوؿ  

كفيما يلي  ا.تليه اليت ادلراحل كعن الطفولة سنوات ٘تيزىا عن اليت ادلهمة اخلصائص من بالعديد ادلراىقة مرحلة كتتميز

 عرض ألىم ىذه اخلصائص:

 :الجسمية خصائصال .1.1.2.3

التناسق يف شكل اجلسم، كما تظهر الفركؽ ادلميزة يف تركيب جسم الفىت كالفتاة بصورة كاضحة. تتميز ىذه ادلرحلة بظهور 

كيزداد ظلو عضبلت اجلذع كالصدر كالرجلُت بدرجة أكرب من ظلو العظاـ حىت يستعيد الفرد اتزانو اجلسمي، كيصل الفتياف 

كاجلسم صورهتا الكاملة تقريبا، كتصبح عضبلت كالفتيات إذل نضجهم البدشل الكامل تقريبا، إذ تتخذ مبلمح الوجو 

بالطراكة كالليونة، كيتحسن شكل القواـ كيزداد حجم القلب كيكوف  تالفتياف قوية كمتينة يف حُت تتميز عضبلت الفتيا

 الفتياف أطوؿ كأثقل كزنا عن الفتيات.

 .يزداد حجم اجلسم ككتلة العضبلت لديهم كتتحسن قوهتم العضلية كسرعتهم -

 .لدل البنُت، بينما تزداد نسبتها لدل البناتـ تنخفض نسبة الشحو  -

 يبلغ مستول التحمل الدكرم التنفسي مستواه يف مرحلة الرشد. -
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، صفحة 1997)ىزاع بن زلمد اذلزاع، يلحق متأخركا النضج بأقراهنم مبكرم النضج، فتتحسن قوهتم كيزداد طوذلم.   -

62). 

 أف يف ىذه ادلرحلة تظهر على ادلراىق رلموعة من اخلصائص اجلسمية أعلها: (1989زلمد إمساعيل )كيقوؿ 

 .اكتماؿ النمو العظمي كظلو الطوؿ -

 تباطؤ يف ظلو اجلسم نسبيا. -

 ازدياد التوافق العضلي كالعصيب نضجا. كاستمرار ظلو األلياؼ العصبية كازدياد طوذلا.  -

اجلسمي يف ىذه ادلرحلة بالنمو يف النواحي العقلية كاالجتماعية كاالنفعالية ارتباطا كثيقا. ْتيث ارتباط النمو  -

)زلمد عماد  اليستطيع ادلرء أف يفصل بُت ناحية من ىذه النواحي عن الناحية األخرل إال من الناحية النظرية فقط.

 .(52، صفحة 1989الدين إمساعيل، 

 الحركية: خصائصال .2.1.2.3

 كتتميز ىذه ادلرحلة أيضا ب:

 إتقاف ادلهارات احلركية حيث يتفوؽ الذكور على اإلناث يف ظلو القوة كادلهارات احلركية. -

 يبلحظ على ادلراىق يف ىذه ادلرحلة ازدياد نشاطو كقوتو. -

 تصبح حركاتو أكثر توافقا كانسجاما. -

 (372، صفحة 2004)سامي زلمد ملحم،  احلركية.يزداد إتقاف ادلهارات  -

 .جة ظهور عبلمات البلوغظهور ٖتوالت كبَتة على اجلسم نتيكما يتم 

 زيادة يف الطوؿ كالوزف بصورة كاضحة . -

 قدرة كبَتة على التحكم يف احلركات . -

 قدرة تركيب احلركات كٖتليلها . -

 (5. ص2006كالتوازف عند التنفيذ .)مديرية التعليم الثانوم العاـ كالتقٍت. قدرة التنسيق  -
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كيف ىذه ادلرحلة تنمو لدل ادلراىق القدرات ادليكانيكية كاحلركية كتزداد سرعة زمن الرجع كتزداد دقة التوافق اليدكم العيٍت، 

لوظائف العقلية لك ادلرحلة من التعليم مراعاة مجيع اكتزداد اليد كاألصابع توافقا، شلا ػلتم على كاضعي ادلناىج الدراسية لت

 (Owens k.b, 2002, p. 52) بشكل متسارع، كتزكيد ادلعلمُت بكفايات خاصة تواكب ىذا التطور.اليت تنمو 

طوال مع ازدياد النمو عرضا بشكل ىذه ادلرحلة يكوف ظلط اجلسم قد بلغ أقصى يف كيقوؿ مركاف عبد اجمليد إبراىيم إف 

ملحوظ، كىنا تظهر عبلمات الشباب يف بنية اجلسم كمجاؿ القواـ لدل البنات. كأف أقصى رلهود رياضي تقـو بو ادلرأة ىو 

يف ىذه ادلرحلة، كذلك لقدرهتا على استكماؿ لياقتها، كغلب أف يراعى عند اختيار التمارين ْتيث تتصف باالنسيابية 

م على الرشاقة كاخلفة كالتوازف، كيكوف للرقص أعلية كبَتة يف األنشطة ادلختلفة. أما بالنسبة للرجل فيختلف من كاليت ٖتتو 

الناحية البدنية عن ادلرأة، كذلك ألف أجسامهم يف ىذه ادلرحلة تظهر عليها القوة العضلية، ك٘تتاز بقوة التحمل كالصرب، 

 كتظهر لديهم ادلهارة احلركية.

 يف ىذه ادلرحلة غلب أف يتدربوا على التمارين الرياضية، كذلك من أجل تنمية جهازىم احلركي دلا لذلك من إف ادلراىقُت

أعلية كبَتة على ىذه ادلرحلة، فالشباب الذين اليزاكلوف األنشطة الرياضية نبلحظ أف لديهم ظلوا ضيقا كإمكانية كاطئة 

 كغَت رشيقة. كضعف يف العضبلت، كتكوف احلركات غَت منسقة كضعيفة

إف ىذه ادلرحلة تظهر تطورا كاضحا كملموسا خاصة عند البنُت، حيث تزداد القوة كقيمها سنويا، كتتحسن القوة السريعة  

بالنسبة  أماكقوة عضبلت اجلسم، كذلك نبلحظ زيادة يف قيم ركض ادلسافات القصَتة كالقفز العارل كالعريض كالرمي، 

 ، كنفس الشيء بالنسبة للقوة السريعة كقوة عضبلت اجلسم بالنسبة للوزف. للبنات فيكوف تطور القوة قليبل

ف ديناميكية سَت احلركات تتحسن يف ىذه ادلرحلة، ككذلك دقة ىدؼ التصرفات احلركية، فهنا يتطور البناء احلركي كالوزف إ

قابلية التوجيو احلركي، كعلى العمـو  احلركي كاالنسيابية كالدقة احلركية كثبات احلركة، كىذه مجيعها تعمل من أجل ٖتسُت

فإف ىذه ادلرحلة تعترب مرحلة جيدة لقابلية التعلم احلركي عند اجلنسُت، إضافة لذلك يأيت تطور قابليات القوة كادلطاكلة، 

از، كبالتارل ككذلك التوقع احلركي كسرعة رد الفعل، كعلى ىذا فإف ىذه ادلرحلة تعترب فًتة زمنية للتعلم السريع كالتقدـ باإلصل

 تعترب قمة جديدة للتطور احلركي.
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مًت مثبل، ػلدث عند البنُت تطور سنوم يف ىذه ادلرحلة، كيقل عند البنات، أما النمو 100فبالنسبة للركض السريع 

ؼ كبَت ما يف اصلاز الرمي فيوجد اختبلأالسنوم عند البنُت يف فعالييت القفز العارل كالعريض فإنو أكرب شلا ىو عند البنات، 

، (سنة 16) سنوف قليبل إضافة إذل ذلك تظهر عبلمات التوقف يف ك، حيث أف التطور السنوم للبنات يبُت اجلنسُت

 . أما بالنسبة للمركنة فإهنا الصفة الوحيدة اليت تتطور عند البنات أحسن منو عند البنُت.(سنة 17)كبشكل قطعي يف سن 

 (68-67، الصفحات 2002عبد اجمليد إبراىيم،  )مركاف

 :الفسيولوجية خصائصال. 3.1.2.3

 تتميز ىذه ادلرحلة بالتقدـ ٓتطوات كاضحة ضلو النضج، كمن مظاىر ىذه ادلرحلة:

 .قلة ساعات النـو عن ادلرحلة العمرية السابقة -

 على األكل.  كاإلقباؿازدياد الشهية  -

النمو السريع للقلب كالشرايُت، كتفوؽ قدرة القلب على ضخ الدـ نتيجة سعة الشرايُت، شلا يؤدم إذل ارتفاع ضغط  -

 .اجلنسُتالدـ لكبل 

 االجتماعية : خصائصال .4.1.2.3

كمستول يتميز النمو يف ىذه ادلرحلة بالتغَت الواضح الذم يتمثل يف إعادة تنظيم العبلقات االجتماعية بشكل جديد يتفق 

النضج الذم كصل إليو ادلراىق. كما ؼلضع سلوكو لعدة تغَتات تتميز بأنواع من التحوؿ، تشَت إذل ظلو احلساسية 

)عبد الرمحن عيسوم،  االجتماعية، كما تظهر ىناؾ فركؽ أساسية بُت إتاىات ادلراىقُت يف الطبقة االجتماعية ادلختلفة.

 (178صفحة  ،1995

 كيلخص "ميك" أنواع التحوؿ يف السلوؾ االجتماعي للمراىق يف مايلي:

 .التحوؿ من التنوع كعدـ االستقرار يف ادليوؿ االجتماعية إذل التحديد كالعمق -

 .التحوؿ من الثرثرة كزيادة النشاط أيا كاف إذل سلوؾ أكثر ضبطا كاحًتاما -

 .باألفراد إذل االرتباط باجملموعاتالتحوؿ من الرغبة يف االرتباط  -
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التحوؿ من عدـ االىتماـ ٔتركز األسرة االجتماعي كاالقتصادم كعامل مؤثر يف العبلقات االجتماعية كتكوين أصدقاء  -

 .كاعتبار منزلة األسرة اجتماعيا كاقتصاديا عامبل مهما يف ٖتديد العبلقات كتكوين الصداقات

فرصة لعبلقات إجتماعية إذل االىتماـ بأنواع النشاطات اليت تتفق كادلواىب اخلاصة  التحوؿ من قبوؿ أم نشاط يعطي -

للمراىق، ككثَتا ما يتعرض إذل اإلحباط كالصراع نظرا لكونو من جهة يريد أف يدخل رلتمع الراشدين كيتحمل مسؤكلياهتم، 

كيسعى يف نفس الوقت لتحقيق ذاتو كالتحرر  كىذا ماغلعل دكره االجتماعي غَت كاضح، ألنو دل يعد طفبل كاليعترب راشدا

، 1996)مفيت ابراىيم محاد،  مو، يوجهو كيساعده يف حل مشاكلو.من سلطة الكبار لذا يلجأ إذل اختيار صديق يفه

 (97صفحة 

 الرغبة يف االطلراط يف اجلماعة كتكوين صداقات جديدة . -

 القياـ باألعماؿ ادلناسبة كذات ادلصلحة .الرغبة يف  -

 العمل على اكتساب ثقة اآلخرين .  -

 التوؽ إذل االستقبلؿ عن األسرة ، كعدـ إشراكها يف شؤكنو اخلاصة .  -

 ادليل إذل االحتكاؾ باجلنس اآلخر.  -

نو يبلحظ اتساع نطاؽ االتصاؿ االجتماعي إنتيجة للتغَتات اجلسمية كالعقلية كاالنفعالية اليت تطرأ على الشخص فك 

كتزداد مشاركتو لآلخرين يف اخلربات كادلشاعر كاالٕتاىات كاألفكار. كتستمر كذلك عملية التنشئة االجتماعية كيستمر 

ؽ كادلقربُت من الرفا يف حياتو مثل الوالدين كادلدرسُتتعلم كاستدخاؿ القيم كادلعايَت االجتماعية من األشخاص اذلامُت 

 .(hines alice M, 1997, p. 375) كمن الثقافة العامة اليت يعيش فيها.

كيبلحظ على ادلراىق نزعتو ضلو االستقبلؿ االجتماعي كاالنتقاؿ من االعتماد على الغَت إذل االعتماد على النفس، 

ككذلك ميلو إذل الزعامة كالتوحد مع شخصيات خارج نطاؽ البيئة ادلباشرة، كينمو الوعي االجتماعي كادلسؤكلية 

االجتماعية اليت ينتمي إليها. فيستمر يف التآلف كالتكتل يف مجاعات  االجتماعية كيزداد كعيو بادلكانة االجتماعية كالطبقة

، صفحة 2004)سامي زلمدملحم، األصدقاء كاخلضوع ذلا كتتسع دائرة التفاعل االجتماعي كادليل إذل اجلنس اآلخر. 

365) 
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 النفسية : خصائصال .5.1.2.3

يف االستقبلؿ عن األسرة كميلو ضلو االعتماد على النفس فنتيجة للتغَتات اجلسمية اليت تطرأ على  من أبرزىا رغبة ادلراىق

ادلراىق يشعر أنو دل يعد طفبل قاصرا ، ككما أنو الغلب أف يعاقب على كل شيء يقـو بو أك ؼلضع سلوكو لرقابة األسرة،  

دل تعد مناسبة لسنو فيكرب ٖتديده لعادل انية اليت يرل بأهنا صرفات الصبيكما نبلحظ عنده يف ىذه ادلرحلة االبتعاد عن الت

 .(58، صفحة 1998)فؤاد البهي،  صائبة.كاختياراتو فيتطفل دلعرفة اجملهوؿ كغلتهد يف إقناع غَته بأف آراءه  ،الكبار

 ظهور بعض التذبذبات النفسية نتيجة التحوالت اجلسمية -

 كحب الظهور أماـ الغَت بادلظهر البلئق. الًتكيز على الذات -

 مزاج متقلب يف غالب األحياف . -

 (5. ص2006حب تقليد الكبار كالظهور ٔتظهرىم . )مديرية التعليم الثانوم العاـ كالتقٍت.  -

  :االنفعالية خصائصال .6.1.2.3

ادلراىقة، كتعترب دراستو ىامة جدا كضركرية ليس فقط لفهم يشكل النمو االنفعارل جانبا أساسيا يف عملية النمو يف مرحلة 

لة بكل ماٖتملو من احلياة االنفعالية للمراىق، بل لتحديد كتوجيو مسار شخصيتو ككل، كاخلوض إذل أعماؽ ذاتو ادلتحو 

 عواطف كأفكار.

قلق اجلنسي، كيبلحظ عدـ الثبات كتتميز ىذه الفًتة بقلق انفعارل نتيجة التغَتات النفسية كاجلسمية، كاليت تؤدم إذل ال

االنفعارل للمراىق، متجليا يف ٖتوؿ سلوكو بُت سلوؾ األطفاؿ كتصرفات الكبار، كتغَت شعوره بُت احلب كالكره، 

 كالشجاعة كاخلوؼ من ادلظاىر االنفعالية يف ىذه ادلرحلة.

ؼلجل البعض بسبب ىذه ادلظاىر االىتماـ الشديد باجلسم كالقلق نتيجة للتغَتات ادلفاجئة يف النمو، كقد  -

 اجلسمية.

مرحلة االضطراب االنفعارل كحساسية شديدة للنقد كخاصة فيما يتعلق ٔتظهر الصوت كاجلسم، كزلاكلة ادلراىق  -

 للتكيف مع ىذه ادلتغَتات.

 يهتم أفراد ىذه ادلرحلة ٔتظهرىم الشخصي، كػلبوف ادلبلبس الزاىية كذلك لتعويض العيوب اجلسمية. -
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 ن التخلص من األنانية الفردية اليت كاف يرتكز عليها ضلو نفسو حىت ػلصل على مكانة اجلماعة.يبدأ م -

)مالك  الرغبة يف زلاكاة األفراد أكثر من الرغبة يف اإلستجابة لتوجيهات الكبار، يزداد عنده اإلعتزاز بالنفس. -

 .(166، صفحة 1984سليماف سلوؿ، 

يتعرض ادلراىقوف يف ىذه ادلرحلة لبعض ادلخاكؼ ادلرتبطة بذكاهتم اجلسمية كعبلقتهم االجتماعية كمستقبلهم، كىم يعربكف 

ؽلكن  (سبلمي الباىي)عن ىذه ادلخاكؼ ْتاالت انفعالية سلتلفة كالقلق أك الكآبة أك اخلجل أك اإلرتباؾ، كعلى حسب 

 تلخيص ىذه االنفعاالت فيما يلي:

 حيث يكوف مرىف احلس كرقيق الشعور يتأثر بأم شيء يبلحظو. ،اسية الشديدةاحلس -

 الصراع النفسي الذم يكوف كثَت التقلبات كاآلراء. -

مظاىر اليأس كالقنوط كالكآبة بسبب أماشل ادلراىق كعجزه عن ٖتقيقها شلا يدفعو للعزلة على الذات كقد ينتج عنو كثرة  -

 التفكَت يف االنتحار.

)سبلمي  فيعمد إذل إبراز شخصيتو. ،حيث يرل بأف مساعدهتا تدخبل كالنصيحة إىانة .كمقاكمة سلطة األسرة التمرد-

 .(6، صفحة 1981الباىي، 

تتصف االنفعاالت يف مرحلة ادلراىقة بأهنا انفعاالت عنيفة متهورة التتناسب مع مثَتاهتا. كيف كثَت من احلاالت اليستطيع 

كبالتارل ليس ىناؾ ثبات انفعارل يف ىذه ادلرحلة كيظهر التذبذب  يف ادلظاىر اخلارجية ذلا.أك ادلراىق التحكم فيها 

بُت سلوؾ األطفاؿ تارة كسلوؾ الكبار تارة أخرل. كما تبلحظ لدل ادلراىق االنفعارل لدل ادلراىق. كتقلب سلوكو 

 التناقض االنفعارل كثنائية ادلشاعر ضلو نفس الشخص أك الشيء أك ادلوقف.

كظلط التفاعل االجتماعي  كيتأثر النمو االنفعارل بالعديد من التغَتات اجلسمية الداخلية كاخلارجية كالقدرات العقلية كادلعرفية

 (346-362، الصفحات 2004)سامي زلمد ملحم،  كمعايَت اجلماعة كادلعايَت االجتماعية العامة.

 :العقلية خصائصال .7.1.2.3

 التذكر كالتفكَت كالتخيل.ك  إف احلياة العقلية تتجو ضلو التمايز، كالذم يقـو على الذكاء كاإلدراؾ

 العقلية لدل ادلراىق تلعب دكرا يف تكوين صورة عن ذاتو كتقييمو ذلا.فالقدرة 



-89- 
 

كالنمو العقلي من اخلصائص ادلهمة، ألف فهم كمعرفة ماػلدث للمراىق على ادلستول العقلي يساعدنا على فهم شخصيتو 

 كتوظيف ادلعارؼ كادلعلومات يف العملية الًتبوية.

الذكاء يف ىذه الفًتة التظهر على ىيئة قفزة سريعة كما ىو احلاؿ يف النمو كتشَت معظم الدراسات إذل أف منحنيات ظلو 

 بلحظكما يبلحظ يف ىذه الفًتة القدرة على اكتساب ادلهارات كادلعلومات كعلى التفكَت كاالستنتاج، كما ت  .اجلسمي

 كالنقد.كادلبلحظة كاإلدراؾ  تباهالفركؽ الفردية يف النواحي العقلية، كتبدأ قدرات ادلراىق يف الظهور خاصة يف االن

أف التغَتات يف  (1916تركماف )يصل التبلميذ يف ىذه ادلرحلة إذل احلد األعلى من القدرة العقلية كيف ىذا الصدد يشَت 

النمو اجلسمي كالفيزيولوجي يف مرحلة ادلراىقة تقًتف بالتغَتات يف النمو العقلي، فالقدرات العقلية التستمر طوؿ احلياة 

شي ) ك (1973بالًت )التدرغلي . أما  تقريبا، مث تأخذ يف اإلطلفاض 16تصل إذل ذركهتا يف سن السادسة عشر  لكنها

)أمحد الذكاء الينخفض مع التقدـ يف العمر الزمٍت لكنو يتحسن كيستمر يف االزدياد خبلؿ سن النضج.  أفبينا  (1974

 (345صفحة ، 2001زلمد الزغيب، 

تتميز ىذه ادلرحلة بأهنا فًتة ٘تيز كنضج يف القدرات كيف النمو العقلي، حيث تصبح قدراتو العقلية أكثر دقة يف التعبَت ك 

مثل القدرة اللفظية كالقدرة العددية يف معاجلة األرقاـ كالقياـ ْتل ادلسائل البسيطة بسرعة كدقة، كما تزداد سرعة التحصيل 

. كتنمو القدرة على التعلم كعلى اكتساب ادلهارات كادلعلومات، كتنمو القدرة على الربط بُت ادلتغَتات. كينمو كإمكاناتو

من ادلستول احلسي ادلباشر إذل ادلستول ادلعنوم الذم ؽلتد عقليا ضلو ادلستول القريب كالبعيد كٖتديد التفاصيل  اإلدراؾ

ه. كيستطيع ادلراىق يف ىذه ادلرحلة استيعاب مشكبلت طويلة كمعقدة بسهولة بدقة. كينمو االنتباه يف مدتو كمداه كمستوا

كتنمو معو القدرة على االستدعاء كالتعرؼ كتزداد  م كاستنتاج العبلقات كادلتعلقات.كيسر. كينمو التذكر معتمدا على الفه

من ذكائو العاـ يف سن  (%95)كأف ادلراىق يف ىذه ادلرحلة يصل إذل حوارل  قدرتو على االستدالؿ كاالستنتاج.

 (361، صفحة 2004)سامي زلمد ملحم،  تقريبا. سنة(17)

 :القدرات الخاصة وارتباطها بالنمو العقلي

احلركي، باإلضافة إذل  -إف بعض ادلهمات تتطلب أف ؽلتلك الفرد مستول متقدـ من ادلهارات تعتمد على التآزر النفسي

 مستول معُت من التدريب، كيطلق على ىذه ادلهارات كالقابليات بالقدرات اخلاصة، كترتبط ىذه القابليات بالتطور العقلي 
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 القدرات كمنها: كخاصة ٔترحلة ادلراىقة حيث تتجلي مثل ىذه

 القدرة الميكانيكية: -

كتتكوف ىذه القدرة من عدد معقد من القابليات كالفاعليات اليت تكوف على صلة كثيقة بالذكاء، كمن ىذه القابليات 

الدقة، القوة، سرعة احلركة، إدراؾ العبلقات ادليكانيكية، ْتيث تراعى ىذه القابليات بعملية بناء اختبارات القدرات 

 كانيكية، علما بأف القدرة ادليكانيكية موزعة بُت األفراد كلكن بشكل ؼلتلف عن توزيع الذكاء العاـ.ادلي

 القدرة الفنية: -

تعتمد القدرة الفنية على الذكاء العاـ، كىي على ارتباط كثيق بو، ك٘تثل ىذه القدرة صلاح األفراد باجملاالت الفنية، كىي 

 اإلدراؾ لؤلشياء ادلرئية ككذلك على خصوبة اخلياؿ.تعتمد باألساس على حسن التمييز ك 

 القدرة الرياضية: -

تتألف القدرة الرياضية من عدة عوامل تشكل أساس صلاح الفرد كاحًتافو لؤللعاب الرياضية، إذ يعتمد على القدرة الصحية 

إلضافة إذل التدريب الكتساب الكفاءة اجليدة باإلضافة إذل التآزر لعدد من القدرات النفسية احلركية مثل الركض، القفز، با

ادلهنية، مثلما أف الذكاء عنصر مهم للنجاح بالقدرة ادليكانيكية فإف القدرة الرياضية ٖتتاج إذل مستول معُت من الذكاء، 

)ثائر أمحد غبارم كخالد ألف طبيعة ادلوقف الذم يوجد بو البلعب ػلتاج إذل قدرة حلل ادلشكبلت اليت يواجهها بادللعب. 

 .(244، صفحة 2010زلمد أبو شعَتة، 

 لمراىق:او  الرياضة - 2-2

لقد أثبتت العديد من الدراسات كالبحوث أعلية النشاط البدشل الرياضي كأثره الفعاؿ على القدرات العقلية كالنفسية اليت 

( على كجود عبلقة بُت Bourguerمع اجلماعة، حيث أكد ) تلعب دكرا ىاما يف عملية إدماج كاحتكاؾ الفرد ادلراىق

 ات العقلية كاالجتماعية للمراىق.التمرينات البدنية الرياضية كالقدر 

كيرل كل من" ريتشارد" ك"فركيد" أف اللعب كالنشاط الرياضي ؼلفضاف من القلق كالتوتر الذم ىو كليد اإلحباط،  فعن 

تتمحور بصفة مقبولة، كبفضل اللعب كالنشاط الرياضي يتمكن من تقييم كتقوصل  طريق اللعب ؽلكن للطاقة الغريزية أف

 .إمكاناتو الفكرية كالعاطفية كالبدنية، كزلاكلة تطويرىا باستمرار
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كما أف الضغط الذم تسببو النزكات اجلنسية كالعدكانية ؽلكن التحكم فيها كتوجيهها بفضل ادلمارسة الرياضية باعتبارىا 

بولة اجتماعيا، كباعتبارىا كذلك الطريقة الوحيدة اليت ٘تكن ادلراىق من تكوين ىويتو كالتحكم يف انفعاالتو الوسيلة ادلق

كبالتارل االندماج قصد التوافق االجتماعي. فادلمارسة الرياضية ٘تكن ادلراىق من ٕتاكز احلوار اللغوم إذل اللغة اجلسدية اليت 

فسيولوجية. فعن طريق احلركة يتجاكز ادلراىق مجيع القوانُت كاحملرمات  -يكوتسهل لو التغَت ادلطلق عن مكوناتو الس

. فالشيء اإلغلايب عندما قطيعة إغلابية مع احلياة اليوميةالتقليدية ادلفركضة، كبذلك ػلاكؿ ٕتاكز الواقع، كٔتعٌت آخر ٖتدث 

 يتجو الفرد ضلو شلارسة الرياضة كقت فراغو.

 

 خالصة: 

تبُت أف للمراىق رلموعة من اخلصائص ادلميزة لو كاليت غلب أخذىا بعُت االعتبار عند كضع أم من خبلؿ ىذا الفصل 

برنامج تعليمي. كأف ىذه ادلرحلة ىي مرحلة ىامة جدا لقابلية التعلم احلركي كتعليم ادلهارات احلركية كإتقاهنا، خاصة يف 

 ظل القدرات البدنية كالنفسية اليت يتمتع هبا.
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 خاتمة الباب األول:

النظريات ّتمعها من مصادر عديدة كسلتلفة، متطرقا بذلك إذل أىم  لباحثمشل الباب األكؿ الدراسة النظرية اليت قاـ ا

باإلضافة إذل دراسة خصائص كشليزات ادلرحلة العمرية قيد  الواردة يف البحث،كاالٕتاىات اليت تناكلت ادلصطلحات 

كما مشل أيضا أىم الدراسات كالبحوث دراسة يتماشى كمتطلباهتم اخلاصة كشليزاهتم الطبيعية.  الدراسة حىت يكوف زلتول ال

كتدعيم  الدليل اإللكًتكشل ادلقًتح ٖتديد زلتولكاليت اعتمد عليها كخلفية نظرية لبناء مشكلة البحث كمناقشة النتائج، ك 

 الدراسة ادليدانية.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 الباب الثاني
 الميدانية الدراسة

 *مدخل الباب الثاني

 * الفصل األول: منهجية البحث واإلجراءات الميدانية

 * الفصل الثاني: عرض وتحليل ومناقشة النتائج
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 مدخل الباب الثاني:

البحث الدراسة ادليدانية كقسمو الباحث إذل فصلُت، حيث تناكؿ الفصل األكؿ منهجية البحث مشل الباب الثاشل من 

كإجراءاتو ادليدانية، كمت فيو عرض سلتلف اإلجراءات اليت قاـ هبا الباحث، كعرض مراحل تصميم الدليل اإللكًتكشل ادلقًتح 

كادلعاجلات اإلحصائية ادلستخدمة يف ٖتليل النتائج. أما  كزلتوياتو، كالربنامج التعليمي الذم مت تطبيقو على عينة البحث،

الفرضيات ب كمقارنتها الفصل الثاشل فتناكؿ عرض النتائج اليت توصل إليها الباحث يف دراستو ادليدانية، كٖتليلها كمناقشتها

 طرح اقًتاحات مستقبلية، كمن مث كضع خبلصة عامة للبحث.مث اخلركج باستنتاجات، ك  ادلقًتحة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 الفصل األول
 منهجية البحث واإلجراءات الميدانية

 تمهيد
 منهج البحث. 1.1
 مجتمع وعينة البحث .2.1
 مجاالت البحث .3.1
 متغيرات البحث. الضبط اإلجرائي ل4.1
 أدوات البحث. 5.1
 المطبقة االختبارات. 6.1
 لالختبارات العلمية األسس. 7.1
 الدراسة االستطالعية. 8.1
 المتقرح الدليل اإللكتروني .9.1

 المحتوى التعليمي للدليل اإللكتروني. 1.9.1
 الدراسة األساسية .10.1
 الوسائل اإلحصائية .11.1
  خالصة
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 تمهيد:

الباحث عرض أىم العناصر ادلكونة دلنهجية البحث كاإلجراءات ادليدانية اليت اتبعها يف ىذه  يف ىذا الفصل ػلاكؿ   

ات ادلتبعة يف ىذه الدراسة. ككذلك ءالدراسة كاليت تتضمن منهج البحث، عينة البحث، رلاالت البحث، الوسائل كاالجرا

كادلعاجلات اإلحصائية  سية، كاالختبارات ادلطبقةزلتول الدليل االلكًتكشل ادلقًتح، ككيفية إجراء الدراسة األسا عرض

 ادلستخدمة يف ٖتليل البيانات.

 منهج البحث:. 1.1

 استخداـ ادلنهج الوصفي باألسلوب ادلسحي كادلنهج التجرييب كذلك دلبلئمتهما لطبيعة مشكلة البحث. مت

 مجتمع وعينة البحث: . 2.1

 مجتمع البحث: .1.2.1

كىراف. للسنة الدراسية  -بئر اجلَت-تبلميذ السنة األكذل ثانوم بثانوية أبو بكر بلقايد ٘تثل رلتمع البحث يف  

 ( أقساـ.07( تلميذ موزعُت على سبعة )286، كالبالغ عددىم )2014/2015

 عينة البحث: .2.2.1

بطريقة  ، حيث مت اختيارىم(% 56.64تلميذا موزعُت على أربعة أقساـ بنسبة ) 162مشلت عينة البحث   

، كلية، سلتلطة، باعتبارىا قًتح كبطرؽ تعليم سلتلفة، جزئيةاستخداـ الدليل اإللكًتكشل ادلبكمت تدريس ثبلثة أقساـ ، عشوائية

يف  (.06رقم )عينات ٕتريبية، أما القسم الرابع فيمثل العينة الضابطة كمت تدريسو بالطريقة التقليدية، كما يوضحو اجلدكؿ 

بطريقة إناث( مت أخذىم  08ذكور ك  08( تلميذ )16ستطبلعية رلموعة من التبلميذ عددىم )حُت مشلت العينة اال

 عشوائية من رلتمع عينة البحث كمن قسم خارج أقساـ عينة البحث.
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 توزيع أفراد العينة. بيني (06جدول رقم )

  

 طبيعة العينة

 العينة االستطبلعية العينة األساسية

 األساتذة التبلميذ
 األساتذة التبلميذ إناث ذكور

 30 60 30 30 30 استطبلع الرأم

 08 08 / / / استطبلع االختبارات

 / / / 18 22 الكليةكفق الطريقة  ٕتريبية باستخداـ الدليل

 / / / 18 23 كفق الطريقة اجلزئية ٕتريبية باستخداـ الدليل

 / / / 18 23 كفق الطريقة ادلختلطة ٕتريبية باستخداـ الدليل

 / / / 19 21 بدكف استخداـ الدليل االلكًتكشل ضابطة

 
 مجاالت البحث:. 3.1

 المجال البشري:  .1.3.1

 ، ككذا مفتشي كأساتذة الًتبية البدنية كالرياضية.لوالييت غليزاف ككىراف تبلميذ ادلرحلة الثانوية ذكور كإناث 

  المجال المكاني: .2.3.1

 كالية كىراف. -بئر اجلَت –يف الفضاء اخلاص بالًتبية البدنية كالرياضية بثانوية أبو بكر بلقايد  مت إجراء الدراسة األساسية -

 مت توزيع االستمارات االستبيانية اخلاصة بالدراسة االستطبلعية على رلموعة من تبلميذ ادلرحلة الثانوية بوالية غليزاف. -

ة االستطبلعية على رلموعة من أساتذة ادلرحلة الثانوية بوالية غليزاف مت توزيع االستمارات االستبيانية اخلاصة بالدراس -

 كادم اجلمعة(  -زمورة -يلل -مازكنة -جديوية -ارىيو كادم -)عمي موسى

على رلموعة من أساتذة ادلرحلة األرضية  للحركاتمت توزيع االستمارات االستبيانية اخلاصة بالدراسة االستطبلعية  -

 مجباز.ذك ٗتصص  الثانوية 



-96- 
 

 المجال الزمني: .3.3.1

 لدراسة االستطالعية:لالمجال الزمني  .1.3.3.1

مت إجراء الدراسة االستطبلعية اخلاصة بواقع رياضة اجلمباز يف ادلرحلة الثانوية كفق عدة مراحل يف الفًتة ادلمتدة 

 . حيث مت ما يلي:15/11/2014إذل غاية   15/02/2014من

والية ببثانوية احلمادنة  18/03/2014يـو أشرؼ الباحث على تأطَت ادللتقى الوالئي ألساتذة الًتبية البدنية كالرياضية  -

. الوالية ء مقاببلت شخصية مع العديد من أساتذة، مت خبلذلا إجراشاط اجلمباز يف ادلرحلة الثانويةحوؿ ن غليزاف.

  .مناقشة عدة نقاطك  )غليزاف، كىراف، معسكر، بلعباس(للواليات من مفتشي الًتبية الوطنية للمادة  ةكرلموع

قاـ الباحث بإجراء دراسة استطبلعية باستخداـ استمارات استبيانية على كل من التبلميذ كاألساتذة كفق عدة مراحل  -

 11/11/2014إذل غاية  06/04/2014يف الفًتة ادلمتدة من 

إذل  12/11/2014ٖتكيم كٖتديد احلركات األرضية ادلقررة يف الدراسة األساسية يف الفًتة ادلمتدة من  -

15/11/2015 . 

 .15/12/2014ك 08/12/2014إجراء الدراسة اإلستطبلعية اخلاصة بصدؽ كثبات االختبارات يف الفًتة من  -

إذل  16/11/2014ة من ادلقًتحة يف الفًتة ادلمتدٖتضَت زلتول الربنامج اإللكًتكشل كالوحدات التعليمية  -

03/01/2015. 

 :المجال الزمني للدراسة األساسية .2.3.3.1

 كفق ما يلي: 26/02/2015إذل غاية  04/01/2015أجريت الدراسة األساسية يف الفًتة ادلمتدة من 

 . 08/01/2015إذل غاية  04/01/2015أجرل الباحث االختبارات القبلية يف الفًتة ادلمتدة من  -

 . 19/02/2015إذل غاية  11/01/201519مت تطبيق التجربة األساسية يف الفًتة ادلمتدة من -

 .26/02/2015إذل  22/02/2015أجرل الباحث االختبارات البعدية يف الفًتة ادلمتدة من  -
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 :الضبط اإلجرائي لمتغيرات البحث 4.1

 الدليل االلكًتكشل ادلقًتح.غير المستقل: تالم .1.4.1

 احلركات األرضية يف اجلمباز. المتغير التابع: .2.4.1

 لضبط متغَتات البحث، كأعلها: اإلجراءاتقاـ الباحث ٔتجموعة من المتغيرات المشوشة:  .3.4.1

جذع مشًتؾ سنة أكذل ثانوم ) التعليمية كمن نفس ادلستول التعليمي كنفس التخصصكل األقساـ من نفس ادلؤسسة   -

 علـو كتكنولوجيا(.

 كل األقساـ تدرس حصة الًتبية البدنية كالرياضية عند نفس األستاذ.  -

 تكافؤ األقساـ يف عدد التبلميذ ككذا يف عدد الذكور كاإلناث. -

 األجهزة كالوسائل. األداء كاف يف نفس ادلكاف كباستعماؿ نفس -

 استبعاد التبلميذ ادلعفيُت كالذين كانوا متكافئُت بُت األقساـ. -

 نفس احلجم الساعي يف عملية التعليم، كيف نفس توقيت حصة الًتبية البدنية كالرياضية اخلاصة هبم. -

 انتظاـ التبلميذ يف حضور احلصص التعليمية خبلؿ فًتة  إجراء الدراسة األساسية. -

 تعليم نفس احلركات لكل األقساـ، كبنفس الًتتيب. -

 أدوات البحث: .5.1

ٖتليل ادلادة اخلربية: اإلدلاـ النظرم حوؿ موضوع البحث كعينة الدراسة بالتطرؽ للمراجع العربية كاألجنبية  -

 البحث.كالدراسات ادلشاهبة كشبكة األنًتنت ككل كيتعلق ٔتوضوع 

 ادلقاببلت الشخصية  -

 االستبياف -

 الزيارات ادليدانية -

 .يف اجلمبازة خاصة باحلركات األرضية كحدات تعليمية مقًتح -
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 التالية:كاألجهزة  لوسائلالباحث يف ىذه الدراسة ا استخدـ ك 

 ساعات توقيت رقمية -

 Sonyمن نوع  جهاز كامَتا -

 جهاز العرض ادلرئي -

 Samsung من نوع جهاز كمبيوتر زلموؿ -

  .Princo cd 700 MBو  Princo dvd 4.7 GBأقراص صلبة من نوع  -

 شواخص -

 حواجز-

 مستول مائل -

 بساط خاص باحلركات األرضية. -

 حامل كامَتا ثبلثي اإلرتكاز. -

 ادلختلفةمقاطع الفيديو ك مقارنو الصور ك  لتحليل ككصف األداء kinovea 0.8.15برنامج  -

 للربرلة كالتصميم Delphi XE6برنامج  -

 دلعاجلة الفيديو Magix Vidéo de Luxeبرنامج  -

 دلعاجلة الفيديو Adobe Premièreبرنامج  -

 دلعاجلة الفيديو Pinnacle Vidéo Studioبرنامج  -

 دلعاجلة الفيديو Movie Makerبرنامج  -

 لصوردلعاجلة اAdobe Photoshop برنامج  -

 االختبارات المطبقة:. 6.1

حيث مت ٖتديد أىم النواحي  ادلقصودة كفق زلك مت ٖتضَته كٖتكيمو من قبل سلتصُت،مت تقييم أداء التبلميذ للحركات 

 الفنية لكل حركة، كفيما يلي سيتم عرض االختبارات ادلطبقة:
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 المكورة: األمامية الدحرجة

 الرقبة ٓتلف البساط كدلس للصدر مضمومة الرأس  

 الظهر يف كتقوس التكور أثناء الركبتُت ثٍت  

 جلسما توازف على كاحملافظة القدمُت على اخلركج  

 الكتفين: على االرتكاز

 الكتفُت على يكوف االرتكاز  

 للصدر مضمومة الرأس  

 االرتكاز قاعدة على كعمودم كاحدة استقامة على اجلسم. 

 دورة: نصف الدوران مع لألعلى الوثب

 ألعلى للذراعُت كامتداد اجلسم استقامة مع ألعلى القفز  

 دكرة نصف الفراغ يف باستقامة اجلسم دكراف  

 اذلبوط أثناء التوازف على احملافظة  

 الرأس: على الوقوف

 مثلث ؽلثلوف كاليدين الرأس مقدمة  

 زكايا أم كجود كعدـ اجلسم استقامة  

 القدمُت دلشطي كامتداد الرجلُت ضم  

 اليدين: على الجانبية العجلة

 الدكراف عند كالرجلُت اجلسم استقامة 

 كاحدة استقامة على كالرجلُت اليدين 

 اجلسم كتوازف ثبات مع االنطبلؽ لوضعية الوصوؿ 
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 : حساب الدرجات

 مت حساب الدرجات كفق سلم التنقيط الذم مت تعديلو على النحو التارل:

 عالمة 15:  من المستوى األول: المستوى التنفيذي

اخلاص بالنواحي الفنية  تطابق أدائهم مع زلك التقييماعتمادا على مدل  كفيو يتم تقييم التبلميذ حسب مستويات زلددة

 .(07كم ىو موضح يف اجلدكؿ رقم )للحركات. ككل حركة تقيم من ثبلث عبلمات

 يبين طريقة تقييم المستوى التنفيذي في الحركات األرضية( 07جدول )

 
 عالمات 05من   مستوى الثاني: المستوى الجمالي:ال

كم ىم موضح يف   كفيو يتم تقييم التبلميذ من حيث مجالية األداء كالربط كالتنسيق بُت احلركات كفق مخس مستويات

 :(08اجلدكؿ رقم )

 طريقة تقييم المستوى الجمالي في الحركات األرضية ( يبين08جدول )

 

 لالختبارات:األسس العلمية  .7.1

لضماف السَت احلسن ألم ْتث ميداشل البد عل الباحث القياـ بدراسة استطبلعية دلعرفة مدل مبلئمة ميداف الدراسة 

كمن أجل ذلك قاـ  كالتأكد من صبلحية األداة ادلستخدمة كالصعوبات اليت قد تعًتض الباحث. إلجراء التجربة ادليدانية،

 الدكراف -ق التوازف -د التدحرج -ج الوثبات -ب الوضعيات -أ 
 03 03 03 03 03 العبلمػػػػػػػػػػػػػػػػة

 / 5 العبلمػة اخلصائص ادلميزة ادلستويات
 نقطػػػة  1 يف تنفيذ احلركات يًتدد - 1ادلستول  
 نقطػػػة  2 احلركات البسيطة ينفذ  - 2ادلستول  
 نقطػػػة  3 بعض احلركات ادلعقدة ينفذ  - 3ادلستول  
 نقطػػػة  4 كينسق كل احلركات ادلطلوبةنفذ ي - 4ادلستول  
 نقطػػػة  5 نفذ كينسق بإيقاع كصبغة مجالية ي - 5ادلستول  
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 (21)على عينة مكونة من  21/21/1822ك 80/21/1822الباحث بإجراء ٕتربة استطبلعية يف الفًتة مابُت 

. أقساـ عينة البحثمت اختيارىم بطريقة عشوائية من رلتمع عينة البحث كمن قسم خارج  إناث( 80ذكور ك 80) تلميذ

ككانت النتائج كما ىي مبينة يف  .مث أعيد تطبيق نفس االختبارات بعد أسبوع كعلى نفس التبلميذ كيف نفس الظركؼ

 (.80)رقم  اجلدكؿ التارل

 .معامل الثبات والصدق لالختبارات بين( ي90جدول رقم )

 الدراسات اإلحصائية      

 االختبارات 

 حجم

 العينة 

 درجة احلرية 

 (2-)ف

 مستول

 الداللة 

معامل 

 الثبات

معامل 

 الصدؽ

  المكورة األمامية الدحرجة

 

 

21 

 

 

 

21 

 

 

 

8081 

8001 8007 

 8.00 8007 الكتفين علىاالرتكاز 

 الــدوران مــع لألعلــى الوثــب
 دورة نصف

8.01 8.07 

 8000 8000 الرأس على الوقوف

 8.07 8.01 اليدين على الجانبية العجلة

 8000 8007 تقييم المستوى الجمالي 

 

 :الثبات.1.7.1

ْتسػاب معامػل  باحػثال قػاـ اذلػ عليػو. االختبػارنفسػها تقريبػا إذا مػا أعيػد تطبيػق  جيعٍت أف ػلصل ادلخترب على النتائ     

، كمت حسػػاب معامػػل اإلرتبػػاط بػػُت القياسػػُت باسػػتخداـ فػػارؽ زمػػٍت قػػدره أسػػبوعب مث إعادتػػوطريقػػة إجػػراء االختبػػار الثبػػات ب

أف كل القيم ادلتحصل عليها بدت ، حيث نبلحظ (80معامل اإلرتباط بَتسوف. ككانت النتائج كما ىي يف اجلدكؿ رقم )

ين القبلي كالبعدم، االرتباط احلاصل بُت نتائج االختبار  (، كىذا ما يوضح مدل8000) ك( 8.01) كتراكحت بُتعالية، 

 تتمتع بدرجة ثبات عالية. االختبارات ادلطبقة أف شلا يدؿ على
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 :صدق. ال1.7.1  

باسػتعماؿ الصػدؽ الظػاىرم كذلػك مػن خػبلؿ عػرض ادلهػارات  أكال قاـ الباحثصدؽ االختبارات ادلطبقة  معرفة من أجل

معامػػػل الصػػدؽ، كالػػذم ػلسػػب مػػػن اجلػػذر الًتبيعػػي دلعامػػػل حسػػاب الختصػػاص. مث قػػاـ علػػى رلموعػػة مػػن ذكم اخلػػػربة كا

( 8.07(، حيػػػث تراكحػػػت القػػػيم احملسػػػوبة لػػػو مػػػا بػػػػُت )82الثبػػػات، ككانػػػت النتػػػائج كمػػػا ىػػػي مدكنػػػة يف اجلػػػدكؿ رقػػػم )

 كىذا ما يؤكد أف االختبارات صادقة دلا كضعت من أجلو، كتتميز بالصدؽ الذايت.  ( 8000ك)

 :موضوعية. ال1.7.1

 هااسػػػتخدممػػػن صػػػفات اإلختبػػػار اجليػػػد غلػػػب أف يكػػػوف موضػػػوعيا، كبعيػػػدا عػػػن التقيػػػيم الػػػذايت.كاالختبارات الػػػيت  فإ

 كادلفهومة كالبعيدة عن التقدير الذايت كاالضلياز.الواضحة رلموعة من االختبارات السهلة ك ىي  الباحث

 الدراسة االستطالعية: .8.1

كاقع تدريس رياضة اجلمباز، ككذا معرفة النقائص كادلتطلبات اخلاصة لتفعيل ىذا النشاط مت إجراء من أجل معرفة  أوال:

مقاببلت شخصية مع بعض مفتشي كأساتذة الًتبية البدنية كالرياضية للمرحلة الثانوية خبلؿ تأطَت الباحث للملتقى 

كالذم  بوالية غليزاف، بثانوية احلمادنة 18/03/2014د يف الوالئي ألساتذة الًتبية البدنية كالرياضية لوالية غليزاف ادلنعق

 تناكؿ تعليمية نشاط اجلمباز بادلرحلة الثانوية.

كقد ٘تحورت األسئلة حوؿ رغبة األساتذة يف تدريس ىذه الرياضة، كأخذ كىجات نظرىم كآرائهم حوؿ تفاعل التبلميذ 

اجلمباز بادلرحلة الثانوية. كإسهامها يف دعم األنشطة الرياضية مع ىذا النشاط. كما مت التطرؽ إذل معرفة أعلية رياضة 

األخرل ادلقررة يف ىاتو ادلرحلة، ككذلك كاقع تدريسها، كالصعوبات كادلشاكل ادلتوقعة اليت من شأهنا أف تعيق تفعيل ىذا 

 النشاط.

مباز ىي من أىم األنشطة الرياضية أف أغلب األساتذة اتفقوا على أف رياضة اجل نهايةيف الكمن أىم مامت التوصل إليو 

ادلقررة يف منهاج الًتبية البدنية كالرياضية بادلرحلة الثانوية كتعترب رياضة أساسية كقاعدة لبقية األنشطة األخرل. كأف ىذا 

النشاط مهمل كليا كال ؽلارس. كما أشاركا إذل أف تعليم ىذا النشاط من شأنو أم يكسر الركتُت كادللل ادللموس لدل 

 نشاط كحيوية كرغبة كبَتة. التبلميذ يف بقية األنشطة. كؼللق لديهم 



-103- 
 

مت توزيع استمارة استبياف أكلية على رلموعة من  19/04/2014إذل  06/04/2014يف الفًتة ادلمتدة من  ثانيا:

 أستاذ كمشلت زلورين: 30أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية كالذين بلغ عددىم  

 سؤاال مفتوحا حوؿ كاقع كأعلية تدريس احلركات األرضية. 14اجلمباز كتضمن احملور األكؿ:  -

 مفتوحة حوؿ كاقع كأعلية التعليم اإللكًتكشل. أسئلة 09احملور الثاشل: التعليم اإللكًتكشل: كتضمن  -

 ٖتليل ىذه االستمارة على النتائج التالية: كأسفر

 المحور األول: الجمباز -

قي الرياضات األخرل كتعمل على تنمية الصفات البدنية اكبَتة باعتبارىا رياضة أساسية لبلرياضة اجلمباز أعلية   -

األساسية: قوة، مركنة، رشاقة، سرعة، توازف ...اخل. كالتوافقات احلركية كٖتسُت القواـ، ك تنمية القدرات النفسية كالعقلية،  

 باإلضافة  إذل كسر العمل الركتيٍت لؤلنشطة األخرل.

 تتماشى كادلرحلة العمرية. رياضة اجلمباز يف التوزيع السنوم للمرحلة الثانوية ادلستهدفة دلا ذلا من أىداؼ ىامة إدراج -

يركز ادلنهاج الوزارم للًتبية البدنية كالرياضية بادلرحلة الثانوية على احلركات األرضية كاليت ؽلكن شلارستها على البساط  -

 فقط كالٖتتاج ألجهزة كثَتة. 

 أنو ال يتم تدريسها كذلك لؤلسباب اآلتية:  إالعظم ادلؤسسات يتوفر فيها بساط مناسب للحركات األرضية م -

 برامج تعليمية عدـ كجود. 

 .نقص ادلادة ادلعرفية 

 .عدـ ٗتصص ادلدرس يف ىذا النشاط خاصة من اجلانب التطبيقي 

  .االختبلط بُت األفواج ذكور كإناث 

 تقدصل درس اجلمباز ىي: من أىم النقائص ادللموسة يف

  صعوبة عرض ادلهارة، خاصة بانعداـ النموذج بُت التبلميذ يف أغلب األحياف ككذا عدـ ٗتصص ادلدرس يف رياضة

 شلا يصعب عملية العرض كالتنفيذ.  اجلمباز

 .عدـ توفر برامج تساعد يف عملية التدريس 
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  التمارين ادلبسطة كادلراحل اليت توصل إلتقاف ادلهارة ادلقصودة.سوء اختيار احلركات ادلراد تدريسها ككذا عدـ توفر 

 .قلة ادلعارؼ حوؿ شرح كٖتليل مراحل ادلهارة 

 عرض ادلهارة عن طريق الصور التوضيحية  حاجة األساتذة إذل برامج ككحدات تعليمية الكًتكنية مرئية تساعد على

ك كحدة العرض ادلرئي إلعطاء البعد ادلعريف كخلق التصور كالفيديوىات النموذجية لؤلداء الصحيح بواسطة احلاسوب أ

احلركي  كتسهيل األداء ، شلا ؼللق لدل التبلميذ رغبة كبَتة يف تقليد ادلهارة ادلرئية كما تعمل على توفَت الوقت كاجلهد 

 أثناء شرح ادلهارات يف الدرس. 

 ومن أىم االقتراحات التي قدمها األساتذة:

 رية لتدريس رياضة اجلمباز.توفَت الوسائل الضرك  -

العمل على توفَت برامج الكًتكنية ككحدات تعليمية توضيحية تساعد ادلدرس على إلقاء الدرس بشكل جيد كذلك  -

 .اء ادلرتكبة كمن مث تصحيح األداءبتحليل احلركة كٖتديد مراحل التعلم للمهارة كاألخط

 تدعيم اجلانب ادلعريف ٔتراجع لتفعيل ىذا النشاط. -

 ور الثاني: التعليم اإللكتروني:المح

على أعلية التعليم اإللكًتكشل يف التعليم كالتحصيل ادلهارم كونو يساعد التلميذ على خلق التصور  ساتذةأكد معظم األ

احلركي دلختلف النشاطات يف ميداف الًتبية البدنية كالرياضية، كما يساعد ادلدرس على ٖتسُت معارفو كيوفر اجلهد كالوقت 

ما أنو اليتطلب سول جهاز العرض ادلرئي، جهاز الكمبيوتر، مع إعطاء طابع جديد لدرس الًتبية البدنية كالرياضية عل

كبرامج حاسوبية كأف كل ادلؤسسات تتوفر على أجهزة العرض ادلرئي كأجهزة الكمبيوتر، كتبقى برامج احلاسوب ادلخصصة 

 لعملية التعليم ىي اليت تشكل النقص.

 وكانت أىم االقتراحات ما يلي:

 من دكر فعاؿ يف دعم العملية التعليمية. االنشاط دلا ذلتوفَت برامج الكًتكنية خاصة هبذا  -

 الًتبية البدنية كالرياضية كتعميمو يف سلتلف األنشطة الرياضية. االىتماـ بالتعليم االلكًتكشل يف درس -
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كاعتمادا على نتائج االستمارة االستبيانية السابقة مت  03/05/2014إذل  20/04/2014يف الفًتة ادلمتدة من  ثالثا:

 كضع استمارة استبيانية ثانية موجهة لكل من :

أساتذة من التعليم  10أسئلة حوؿ اجلمباز يف ادلؤسسة الًتبوية، كمت توجيهها إذل  30األساتذة: تضمن ىذا اإلستبياف  -

 أساتذة من التعليم ادلتوسط. 10الثانوم ك

تلميذ من التعليم  30ة، كمت توجيهها إذل التبلميذ: تضمن ىذا اإلستبياف سؤالُت حوؿ اجلمباز يف ادلؤسسة الًتبوي -

 تلميذ من التعليم ادلتوسط. 30الثانوم ك

 ككانت النتائج كما يلي:

 بالنسبة لألساتذة:

 من قبل األساتذة، كأرجعوا ذلك إذل نقصأك ادلتوسطة عدـ تدريس رياضة اجلمباز إطبلقا يف ادلرحلة الثانوية  -

 .االختصاص ىذا يف التمكن كعدـ ادلساعدة، الربامج كنقص ادلعرفية، اإلمكانيات كادلادة

 أغلبية األساتذة ذلم الرغبة يف تدريس رياضة اجلمباز. -

للحركة  ظلوذج كتقدصل األداء طريقة يعتمدكف يف توضيح للتبلميذ اجلمباز رياضة يف درس تقدصل أغلبية األساتذة، عند-

 على الًتتيب التارل:

 شرح احلركة. *

 .للحركة األستاذ عرض* 

 .أمكن إف تبلميذعرض ال على * االعتماد

 احلاسوب. طريق عن ظلاذج تقدصلك  كالفيديو بالصور الشرح *

 بالنسبة للتالميذ:

 دل يسبق للتبلميذ أف درسوا رياضة اجلمباز يف ادلؤسسة رغم الرغبة الكبَتة لديهم يف ذلك. -
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السابقة  اإلستبيانية االستمارات خبلؿ كمن 24/05/2014إذل  04/05/2014يف الفًتة ادلمتدة من  رابعا:

كجهت جملموعة من  األسئلة مت كضعها يف استمارة استبيانية من ٔتجموعة النهاية يف اخلركج مت الشخصية كادلقاببلت

 باالستبياف النهائي.ليتم يف النهاية اخلركج  األساتذة كالدكاترة  ٔتعهد الًتبية البدنية كالرياضية ّتامعة مستغازل قصد ٖتكيمها

 :كل من علىمت توزيع االستبياف النهائي  11/10/2014إذل  21/09/2014يف الفًتة ادلمتدة من  خامسا:

 أستاذ من التعليم الثانوم. 30، كمت توجيهها إذل أسئلة 10 االستبيافاألساتذة: تضمن ىذا  -

 إناث(. 30ذكور + 30تلميذ من التعليم الثانوم ) 60، كمت توجيهها إذل أسئلة 05االستبياف التبلميذ: تضمن ىذا  -

 ٖتليل ىذه االستمارة النهائية على النتائج التالية: كأسفر

 .اجلمباز ٗتصص غَت أخرل ٗتصصات ذك األساتذة أغلبية -

 التبلميذ من كل لدل الكبَتة الرغبة رغم الثانوية، بادلرحلة اجلمباز يف األرضية احلركات لتدريس النهائي الغياب -

 ذلك. يف كاألساتذة

  ة.الثانوي بادلرحلة اجلمباز يف األرضية احلركات تعلم خبلؿ التبلميذ بُت إحراج كأ عائق أم اليسبب األفواج يف األداء -

 .تدريسها كإمكانية ادلنهاج يف ادلقررة األرضية احلركات بعض مبلءمة -

 .ادلثارل األداء أك النموذج كصعوبة عرض اخلربية ادلادة قلة إذل غالبا يعود اجلمباز رياضة تدريس عن العزكؼ -

 التبلميذ. لدل األداء كتصور األرضية احلركات تعليم رسومات( يف -فيديو االلكًتكنية )مقاطع النماذج أعلية -

 .اجلمباز يف األرضية احلركات لتعليم إلكًتكنية ظلاذج إذل األساتذة حاجة -

فإف ىذا األخَت احتول  النظرم كانطبلقا من منهاج الًتبية البدنية كالرياضية للمرحلة الثانويةمن خبلؿ اجلانب  سادسا:

 -كثبات -رلموعات )كضعيات مخس يف مت تصنيفها على نشاط اجلمباز كادلتمثل أساسا يف رلموعة من احلركات األرضية

 اجملموعات يشمل تسلسل أداء خبلذلا من يتم معينة أرضية حركات تضمنت رلموعة ككل دكراف(، -توازف -تدحرج

 ك٘تثلت ىذه احلركات يف رلموعتُت : لكل من الذكور كاإلناث، اخلمس

 حركة. 30* رلموعة خاصة بالذكور: تضمنت 

 حركة. 35* رلموعة خاصة باإلناث: تضمنت 
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ادلوجو لؤلساتذة حوؿ إمكانية شلارسة كبتحليلنا لكلتا اجملموعتُت كمعاجلتهما كاعتمادا على نتائج أسئلة االستبياف النهائي 

ىذه احلركات ليست كلها مناسبة كالؽلكن تعليمها كلها للتبلميذ يف ىذه  أكدكا فيو أف ناحلركات األرضية ادلقررة، كالذي

 ادلرحلة، األمر الذم دفعنا إذل دراسة ىذه احلركات، كمن مث ٖتكيمها عند رلموعة من أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية

( أستاذا من كاليات سلتلفة من الغرب اجلزائرم، كذلك من 15بادلرحلة الثانوية ذكم اختصاص اجلمباز ككاف عددىم )

 كاليتخبلؿ استمارة استبيانية تضمنت احلركات األرضية ادلقررة بادلنهاج، كاذلدؼ من ذلك ىو اختيار احلركات ادلناسبة 

مستول، ك٘تت ىذه العملية يف الفًتة  لكل مقًتحة تسلسبلت تقدصل كذاكإناث. ك  ذكور التبلميذ طرؼ من داؤىاأ ؽلكن

 .15/11/2014إذل غاية  12/10/2014ادلمتدة من 

 (:11( ك )10ككانت النتائج كما ىي مبينة يف اجلدكلُت التاليُت )
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 الحركات األرضية المقررة في منهاج التربية البدنية والرياضية للذكور. تحليل تحكيم ( يوضح10دول رقم )ج

 
 

 نقاط 5الدوران / نقاط 4التوازن/  نقاط 3التدحرج /  نقاط 2الوثبات /  نقطة 1الوضعيات / 

 

01 
 

    

 

02 
     

 

03 
     

 

04 
     

 

05 
     

 

06 
     

%100 %100 

 

%100 

 

%100 

 

%13.33 %100 

 

%100 

 

%100 

 

%66.66 

 

%73.33 

 

%93.33 

 

%80 

 

%86.66 

 

%93.33 

 

%100 

 

%100 

 

%86.66 

 

%100 

 

%86.66 

 

%80 

 

%20 

 

%53.33 

 

%33.33 

 

%66.66 

 

%73.33 

 

%100 

 

%33.33 

 

%13.33 

 

%33.33 

 

%100 
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 الحركات األرضية المقررة في منهاج التربية البدنية والرياضية لإلناث. تحليل تحكيم ( يوضح11جدول رقم )
 نقاط 5الدوران / نقاط 4التوازن/  نقاط 3التدحرج /  نقاط 2الوثبات /  نقطة1الوضعيات/ 
 

01 

    
 

 
02 

     
 

03 
 

 
 

  
 

04 

  
   

 
05 

 

 

    
 

06 
  

   

 
07 

 
    

 

%93.33 %100 %100 %100 %86.66 

%100 %53.33 %100 %100 %66.66 

%100 %20 %80 %53.33 %20 

%73.33 %100 %86.66 %73.33 %60 

%13.33 %33.33 %53.33 %93.33 %33.33 

%13.33 %73.33 %53.33 %13.33 %20 

%13.33 %73.33 %53.33 %13.33 %20 
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من خبلؿ ٖتليل نتائج اجلدكلُت السابقُت كبعد ادلعاجلة اإلحصائية لبلستمارات االستبيانية توصلنا إذل أف احلركات ادلقررة 

 ؽلكن تدريس البعض منها فقط لكل من الذكور كاإلناث لتصبح رلموعيت احلركات كما يلي:

 حركة. 15* اجملموعة اخلاصة بالذكور: تضمنت 

 حركة. 15* اجملموعة اخلاصة باإلناث: تضمنت 

 :  (13( ك )12علا ىم موضح يف اجلدكلُت ) ككانت على الشكل التارل

 الذكــــــور:

 ( يبين الحركات األرضية المناسبة للذكور12جدول رقم )

 
 اإلنــــــاث:

 ( يبين الحركات األرضية المناسبة لإلناث13جدول رقم )

 
من خبلؿ مقارنة احلركات اخلاصة بالذكور مع احلركات اخلاصة باإلناث، كباألخذ بأراء العديد من األساتذة ادلختصُت  -

توحيد احلركات يف رياضة اجلمباز بادلرحلة الثانوية، ككذا دراسة كاقع سَت حصة الًتبية البدنية كالرياضية هبذه ادلرحلة، مت 

 األرضية بُت الذكور كاإلناث كذلك باعتبار أف:

 األقساـ الًتبوية تتكوف من كلى اجلنسُت ذكور كإناث.  -

 تسهيل عملية التعليم لؤلستاذ بتقليص عدد احلركات ادلربرلة، كبالتارل تسهيل التحضَت اجليد للدرس. -

 لكامل القسم بدؿ تعليم حركة لكل جنس.توفَت اجلهد كالوقت لؤلستاذ من خبلؿ تعليم حركة كاحدة  -

 الدكراف -ق التوازف -د التدحرج -ج الوثبات -ب الوضعيات -أ 
 01 04 01 02 01 01ادلستول 
 03 06 02 03 04 02ادلستول
 04 03 04 04 05 03ادلستول 

 الدكراف -ق التوازف -د التدحرج -ج الوثبات -ب الوضعيات -أ 
 03 01 01 01 02 01ادلستول 
 07 04 02 05 01 02ادلستول 
 01 06 04 04 04 03ادلستول 
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 تسهيل استعماؿ الدليل االلكًتكشل من خبلؿ عرض موحد على شاشة كاحدة بدؿ شاشتُت. -

 تفعيل عملية التعليم من خبلؿ التكرار الكثَت لؤلداء من قبل التبلميذ. -

 تسهيل عملية التقييم لؤلستاذ من خبلؿ إعداد بطاقة تقييم كاحدة لكامل التبلميذ. -

 دـ خلق فركقات بُت الذكور كاإلناث.ع -

كمن مث مت اخلركج يف النهاية ٔتجموعة تتكوف من مخس حركات أرضية لكل مستول من ادلستويات الثبلث كما ىي 

 :(14رقم ) موضحة يف اجلدكؿ التارل

 ( يبين الحركات األرضية الموحدة المناسبة لكل من الذكور واإلناث.14جدول رقم )
 اجملموعة الفنية

 ادلستول
 الدكراف التوازف التدحرج الوثبات الوضعيات

 
 السنة األكذل ثانوم

على  االرتكاز
 الكتفُت

ألعلى  الوثب
 نصف دكرة مع

الدحرجة 
 األمامية ادلكورة

الوقوؼ على 
 الرأس

 العجلة اجلانبية

 
 السنة الثانية ثانوم

 الوثب  االرتكاز ادلائل
 ادلضمـو

الدحرجة 
 اخللفية ادلكورة

على  الوقوؼ
 اليدين

العجلة اجلانبية   
 بربع لفة

 
 السنة الثالثة ثانوم

 ادليزاف
 األمامي 

ألعلى  الوثب
 دكرة كاملة مع

الدحرجة 
 اخللفية ادلنفرجة

الوقوؼ على 
اليدين كاخلركج 

بالدحرجة 
 األمامية ادلكورة

الشقلبة 
األمامية على 

 اليدين

 

 األداء في الجمباز:قييم تالدراسة االستطالعية الخاصة بسابعا: 

بعد التطرؽ إذل طريقة التقييم ادلوجودة يف منهاج الًتبية البدنية كالرياضية للمرحلة الثانوية كادلشار إليها يف اجلانب النظرم، 

قاـ الباحث ٔتناقشة ىذا ادلوضوع من خبلؿ تأطَته للملتقى الوالئي ألساتذة الًتبية البدنية كالرياضية لوالية غليزاف يـو 

، كالذم تضمن تفعيل نشاط اجلمباز يف ادلؤسسات الثانوية. ككذا من خبلؿ بوالية غليزاف بثانوية زمورة 17/03/2015

يف العديد من مقاطعات الوالية، ليتم يف النهاية تعديل سلم النتقيط اخلاص بأداء  الندكات كاجللسات التنسيقية لؤلساتذة

 خلركج ببطاقة التقييم التالية:التبلميذ كتقدصل بعض االقًتاحات، كمن مث ا
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 :كفق مستويُت كعلا (17ادلوجودة يف اجلدكؿ اآليت رقم ) بطاقة التقييميتم تقييم التبلميذ يف نشاط اجلمباز ٔتؤل 

  عالمة 15المستوى األول: المستوى التنفيذي :     من 

اخلاص بالنواحي الفنية  أدائهم مع زلك التقييماعتمادا على مدل تطابق  كفيو يتم تقييم التبلميذ حسب مستويات زلددة

 .حيث يشتمل احملك على مخس حركات، ككل حركة تقيم من ثبلث عبلمات .(15ادلوضح يف اجلدكؿ رقم ) للحركات

 ( يبين تعديل تقييم المستوى التنفيذي في الجمباز لتالميذ المرحلة الثانوية15جدول رقم )

 عالمات 05المستوى الثاني: المستوى الجمالي:    من 
 .(15اجلدكؿ رقم ) كما يف  التنسيق بُت احلركات كفق مخس مستوياتيذ من حيث مجالية األداء ك كفيو يتم تقييم التبلم

 المستوى الجمالي في الجمباز لتالميذ المرحلة الثانوية ( يبين تعديل تقييم16جدول رقم )

 
 الجمباز: نشاطفي  التقييم بطاقةنموذج ل

 الجمباز نشاطفي  التقييم بطاقةل نموذج يبين (17الجدول رقم )

 الدكراف -ق التوازف -د التدحرج -ج الوثبات -ب الوضعيات -أ 
 03 03 03 03 03 العبلمػػػػػػػػػػػػػػػػة

 / 5 العبلمػة اخلصائص ادلميزة ادلستويات
 نقطػػػة  1 يف تنفيذ احلركات. يًتدد - 1ادلستول  
 نقطػػػة  2 احلركات البسيطة .ينفذ  - 2ادلستول  
 نقطػػػة  3 بعض احلركات ادلعقدة .ينفذ  - 3ادلستول  
 نقطػػػة  4 نفذ كينسق كل احلركات ادلطلوبة.ي - 4ادلستول  
 نقطػػػة  5 نفذ كينسق بإيقاع كصبغة مجالية .ي - 5ادلستول  

اسم كلقب  الرقم
 التلميذ

 الوضعيات/
 ف 3

 الوثبات/
 ف3

 الدحرجات/
 ف 3

 التوازف/
 ف 3

 الدكراف/
 ف 3

 /اجلمالية
 ف 3

العبلمة 
 اإلمجالية

01         
02         
03         
04         
05         



-113- 
 

 الدليل اإللكتروني المتقرح: .9.1

الباحث بإجراء دراسة استطبلعية اذلدؼ منها التعرؼ على أنواع برامج احلاسوب اليت صممت يف رلاؿ تعليم مهارات  قاـ

األنشطة البدنية كالرياضية عامة كمهارات اجلمباز خاصة، كأسفرت عملية البحث يف حدكد علم الطالب إذل عدـ كجود 

 ات األرضية يف اجلمباز لتبلميذ ادلرحلة الثانوية.أم برنامج أك دليل إلكًتكشل يساعد على تعليم احلرك

، كالرسـو ادلتحركة، مث شرع كلقطات  يف ٖتضَت زلتول الدليل اإللكًتكشل ادلقًتح من خبلؿ مجع العديد من الصور كالرسـو

كاقًتاحات العديد الفيديو ادلتعلقة باحلركات األرضية قيد البحث، ككذا ٖتضَت النصوص ادلكتوبة. باإلضافة إذل األخذ بآراء 

كيف النهاية قاـ الباحث بعرض  من أساتذة كمدريب رياضة اجلمباز حوؿ طرؽ التعليم، كاختيار ادلواقف التعليمية... اخل.

 الدليل عل رلموعة من ادلختصُت يف رلارل اجلمباز كاإلعبلـ اآلرل قصد ٖتكيمو كإعطاء مبلحظات حولو. كمن مث تعديلو.

 التعليمي للدليل اإللكتروني:المحتوى . 1.9.1

من اجلانب النظرم، كما يتضمن جانب  يتضمن الدليل االلكًتكشل ادلقًتح زلتول تعليمي ىاـ خاص بنشاط اجلمباز

راعى الدليل  حيث .تطبيقي خاص بتعليم احلركات األرضية قيد الدراسة، كباالعتماد على ماجاء يف اجلانب النظرم

التعلم احلركي، كمراحل تعلم ادلهارات احلركية من خبلؿ التدرج يف عملية التعليم من السهل إذل الصعب ككذا  مبادئ

 كذلك من خبلؿ تطرقو إذل:تسلسل ادلواقف التعليمية كترابطها، 

 التعريف برياضة اجلمباز. -

ات نصية مكتوبة، ككذلك عرض صور أنواع رياضة اجلمباز: يتم فيها عرض أنواع اجلمباز ادلختلفة من خبلؿ تعريف-

 كمقاطع فيديو توضيحية.

 احلركات األرضية يف اجلمباز: يتم يف ىذا اجلانب التعريف باحلركات األرضية، كتصنيفاهتا كبعض اجلوانب ادلتعلقة هبا. -

وجهة لتبلميذ ادلرحلة دلاحلركات األرضية اكالذم ػلوم بربنامج ادلرحلة الثانوية. يتضمن الدليل اإللكًتكشل صفحة خاصة  -

 للمستويات الثبلثة. الثانوية

التعريف هبا كٖتديد النواحي الفنية ذلا، كمراحلها التعليمية باالعتماد على مواقف  يتم عرض كل مهارة من خبلؿ -

بالعرض العادم كالبطيء، كما توضح ىذه األخَتة بعض اجلوانب  تعليمية متسلسلة كموضحة بواسطة صور كمقاطع فيديو
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ادليكانيكية األساسية للحركة، ككذا عرض أىم األخطاء الشائعة أثناء األداء. ككذلك عرض صور توضيحية كمقاطع 

 كذلك زلك لتقييم أداء احلركة.،  فيديو

 دركسة على البساط.يوضح الدليل االلكًتكشل طريقة أداء التسلسل احلركي للمهارات ادل -

 من خبلؿ عرض كشرح طريقة التقييم جانبا خاصا بالتقييم يف نشاط اجلمباز يتضمن الدليل االلكًتكشل -

 .الكاملة العبلمة حساب ككذلك مهارة لكل النتائج كحساب األداء لتقييم مربرلة آلية نافذة الدليل يتضمن -

 .(Excelبتقييم أداء التبلميذ على صفحة إكسل )يتضمن الدليل االلكًتكشل صفحة مربرلة خاصة  –

 كل يف نتيجة أحسن أعلها: اإلحصائية النتائج بعض إعطاء خبلؿ من التبلميذ نتائج ٖتليل على بالقدرة الدليل يتميز -

 القسم معدؿ النهائي، التسلسل أداء يف نتيجة أدسل النهائي، التسلسل أداء يف نتيجة أحسن حركة، كل يف نتيجة أدسل حركة،

 نتائج تصنيف ادلعدؿ، ٖتت التبلميذ عدد ادلعدؿ، فوؽ التبلميذ عدد النهائي. التسلسل أداء يف القسم معدؿ ة،كاحلر  أداء يف

 التبلميذ. لنتائج البيانية الرسومات بعض الدليل يعطي كما كرلاالت. مستويات إذل التبلميذ

 ادلثارل األداء مع التلميذ أداء مقارنة خبللو من ؽلكن كالذم ،(KINOVEA) كينوفيا بربنامج اإللكًتكشل الدليل تزكيد مت -

 احلركي حليلالتب القياـ ولخبل من ؽلكن كما األداء، تسجيل بعد أك كامَتا، بوجود ادلباشر على سواء الدليل، ػلتويو الذم

 كالبطيء. ادلتأخر العرض خبلؿ من احلصة أثناء مباشرة أدائو دلشاىدة للتلميذ إمكانية يعطي كما .مهارة ألم

 الفيسبوؾ أك اإلؽلل أيقونة خبلؿ من بصاحبو مباشرة يتصل أف الدليل دلتصفح ؽلكن -

ادلقًتح، مث تزكيده ٔتختلف تصميم الدليل اإللكًتكشل ل عمل*بعد ٖتضَت احملتول ادلطلوب، قاـ الباحث باالشًتاؾ مع فريق 

 الصور كادلعلومات كادللفات، ككذلك تغذيتو بادلعادالت اإلحصائية ادلطلوبة، كإعطاء صيغة هنائية لنوافذه.

 .نوافذ الدليل اإللكًتكشل ادلقًتحكسنقـو فيما يلي بعرض بعض 

كما ىو  عليو، كادلؤسسة اليت ينتمي إليها٘تثل الواجهة الرئيسية تعريفا بعنواف البحث كصاحب البحث، كاألستاذ ادلشرؼ 

 (.02موضح يف الشكل رقم )
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 ( يمثل الواجهة الرئيسية للدليل اإللكتروني02الشكل رقم )

 
 (.03ىو موضح يف الشكل رقم ) كما يتطلب إدخاؿ اسم ادلستخدـ ككلمة السر "دخوؿ"عند الضغط على كلمة 

 المستخدم وكلمة السراسم  نافذة إلدخال ( يمثل03الشكل رقم )

 

ٖتتوم على التعريف بالدليل  نافذةفتظهر كلمة "دخوؿ" بعد إدخاؿ اسم ادلستخدـ ككلمة السر يتم الضغط على  
 (.04كما يف الشكل رقم ) اإللكًتكشل مع فيديو توضيحي لكل زلتويات الدليل كنوافذه.
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 لدليل اإللكترونيبا نافذة للتعريف( يمثل 04الشكل رقم )

 

اليت ٖتتوم على العناكين الرئيسية كالفرعية للدليل اإللكًتكشل كما الرئيسية النافذة  تظهركلمة "دخوؿ" عند الضغط على  
  (.05يف الشكل رقم )

 ( يبين نافذة العناوين الرئيسية والفرعية للدليل اإللكتروني05الشكل رقم )
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 لمدروسة( يبين نافذة ألحد المهارات  ا06الشكل رقم )

 

 

 ( يبين مثال لمسار أداء التسلسل الحركي في الجمباز.07الشكل رقم )
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 بطريقة آلية ( يبين التقييم في نشاط الجمباز08الشكل رقم )

 
 ( يبين تقييم أداء التالميذ وتحليل النتائج09الشكل رقم )
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 والتحليل بواسطة برنامج كينوفيا ( يبين العرض09الشكل رقم )

 
 

 الدراسة األساسية: .10.1

مت إجراء الدراسة األساسية على عينة البحث ادلذكورة سابقا كادلتكونة من أربعة أقساـ للسنة األكذل ثانوم جذع مشًتؾ 

بئر اجلَت، كالية -علـو كتكنولوجيا، كعلى بساط خاص باحلركات األرضية داخل القاعة الرياضية بثانوية أبو بكر بلقايد 

 كما يلي:   كمت تدريسها -كىراف

  العينات التجريبية:

مت تدريسها باستخداـ الدليل اإللكًتكشل ك ٔتساعدة األستاذ يف عملية الشرح كالتصحيح كتقدصل ادلساعدة كالسند يف 

 ادلواقف اليت تتطلب ذلك. ك٘تت بالطريقة التالية:

  العينة التجريبية األولى: -

ح، كباستخداـ الطريقة اجلزئية يف عملية التعليم، حيث يتم تقسيم ادلهارة إذل مت تدريسها باستخداـ الدليل االلكًتكشل ادلقًت 

نصوص مكتوبة توضح األداء، مث الربط بُت األجزاء جزء صور توضيحية للموقف نفسو، ك  أجزاء رئيسية، كيتضمن كل

 السابقة هبدؼ األداء الكلي للمهارة.
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الدليل االلكًتكشل ادلقًتح، كباستخداـ الطريقة الكلية يف عملية التعليم، مت تدريسها باستخداـ  العينة التجريبية الثانية: -

حيث يتم عرض ادلهارة كاملة على التبلميذ كزلاكلة أدائها، مع توضيح األداء عن طريق صور كمقاطع فيديو حسب 

 ادلوقف ادلدركس.

ادلقًتح، كباستخداـ الطريقة ادلختلطة )الكلية/اجلزئية( مت تدريسها باستخداـ الدليل االلكًتكشل  العينة التجريبية الثالثة: -

يف عملية التعليم، حيث يتم عرض ادلهارة كاملة على التبلميذ، مث تقسيمها إذل أجزاء رئيسية، ك يتضمن كل جزء صور 

 للمهارة. توضيحية للموقف نفسو، ككذا نصوص مكتوبة توضح األداء، مث الربط بُت األجزاء السابقة هبدؼ األداء الكلي

مت تدريسها بالطريقة التقليدية عن طريقة الشرح كادلساعدة من طرؼ األستاذ، كتقدصل ظلوذج لؤلداء إف العينة الضابطة: 

 كجد من بُت التبلميذ أك من طرؼ األستاذ.

حصص تعليمية لكل عينة، حيث يتم ٖتضَت الوحدات التعليمية  مخسةقاـ الباحث بوضع كحدة تعلمية تتكوف من 

أسبوعيا على حسب الطرؽ التعليمية اخلاصة بعينات البحث. كيتم تطبيقها من قبل أستاذ ادلادة يف حصة الًتبية البدنية 

 كالرياضية اخلاصة بكل قسم كبنفس احلجم الساعي، )كما ىي يف احلالة العادية(

 ما يلي:ك  إجراء الدراسة كمت 

أجريت يف احلصة األكذل، كمت خبلذلا القياـ بالتقوصل التشخيصي، كاذلدؼ منها ىو كشف  أوال: االختبارات القبلية:

 .08/01/2015إذل  04/01/2015ادلستول األكرل ألداء التبلميذ، ، كأجريت يف الفًتة ادلمتدة من 

كاف عددىا مخس  .ك19/02/2015إذل  11/01/2015طبقت يف الفًتة ادلمتدة من  ثانيا: الحصص التعليمية:

على الكتفُت،  إلرتكازالدحرجة األمامية ادلكورة، ا ( مهارات كىي:05( حصص تعليمية، مت فيها تعليم مخس )05)

تضمنت كل حصة مهارة كاحدة. كما يتم الربط يف الوقوؼ على الرأس، العجلة اجلانبية،  نصف دكرة، ألعلى مع الوثب

 ادلهارة اجلديدة كادلهارات اليت سبقتها. هناية احلصة بُت

أجريت يف احلصة األخَتة ، كمت خبلذلا القياـ بالتقوصل التحصيلي، كاذلدؼ منها ىو كشف  : االختبارات البعدية:ثالثا

 .26/02/2015إذل  22/02/2015ادلستول النهائي ألداء التبلميذ، ، كأجريت يف الفًتة ادلمتدة من 
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 اإلحصائية:الوسائل  .11.1

 النسبة المئوية. -

 المتوسط الحسابي: -

 مج س           
 ػػ   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  س =    

 ف             
 .س: ادلتوسط احلسايب  حيث:

 .مج س:  رلموع الدرجات     

 ف: أفراد العينة          

، حلساب الوسيط نقـو أكال بًتتيب القيم ترتيبا تصاعديا أك (ف)إذا كاف لدينا عدد معُت من ادلعطيات  الوسيط: -
 تنازليا.

 1ف+                                                                                                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدلتغَت اإلحصائي الذم يشغل الرتبة     فرديا: فإف الوسيط ىو قيمة ا ف(إذا كاف عدد القيم ) -

 2 
       ن   ن                                                                                 

 1ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ +     ك    ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    زكجيا: فإف الوسيط يقع بُت القيمتُت ذات الرتبتُت  (ف)إذا كاف عدد القيم  -
                                                                                  2                2 

 2الرتبتُت السابقتُت/كتساكم قيمتو رلموع القيمتُت ذات 

 االنحراف المعياري: -
 

 2س( -سمج )             
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع =       ػػػػػػػػػػ

 ف                      
  .ع: االضلراؼ ادلعيارمحيث: 

 احلسايب.: ادلتوسط س       

 ف: حجم العينة.       
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 معامل االلتواء: -

 ادلنواؿ -ادلتوسط                       
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  معامل االلتواء =

 االضلراؼ ادلعيارم                         
 
 معامل االرتباط البسيط لكارل بيرسون: -

 ح ص( ×مج )ح س 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر= ػػػػػػػػػػػػػػػػ

 2مج )ح ص(× 2مج )ح س(          

 

 الصدق الذاتي:  -

 معامل الثبات      الصدؽ الذايت= 

 اختبار حسن المطابقة: -
 ت ـ( –مج )ت ك          

 = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 2كا
 ت ـ                 

 ت ك: التكرارات الواقعية. حيث: 

 ت ـ: التكرارات ادلتوقعة.         

 اختبار الداللة اإلحصائية: -

 .2ف = 1بُت متوسطُت مرتبطُت ْتيث فداللة فركؽ  المعادلة األولى:* 

 ـ ؼ                  
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت=  ػػػػػػػػ
 ؼ(                                                  2مج )ح            

 (   1ف)ف ػػ              
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 ؼ مج                                     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالفركؽ = ػػػػػػ ؼ:  متوسط حيث:    ـ

 ف                                        
 .الفركؽ تلك متوسط عن الفركؽ اضلرافات مربعات :  رلموع2ح
 .العينة أفراد ف:  عدد  
 .2=ف1داللة فركؽ بُت متوسطُت مستقلُت ْتيث فالمعادلة الثانية:  *
 

  2س -1س            
 ػػػػػػػػػ         ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
2ع         

2+ ع1
2 

             1ف ػػ             
 
 المعادلة الثالثة: * 

 2-ف                      2 (2)ع  -2(1)ع  
 ػػػػػػػػػػ     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ       ×  ػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ت = 

 2ر -1                          2ع ×1ع × 2        

 : ادلتوسط احلسايب للمجموعة األكذل.1حيث:  س

 : ادلتوسط احلسايب للمجموعة الثانية.2س         

 : االضلراؼ ادلعيارم للمجموعة األكذل.1ع         

 االضلراؼ ادلعيارم للمجموعة الثانية. :2ع         

 .ف:  عدد أفراد العينة           

 تحليل التباين األحادي:  -
 متوسط ادلربعات بُت اجملموعات           

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                 ؼ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ            
 متوسط ادلربعات داخل اجملموعات                     
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 حيث:    
 رلموع ادلربعات بُت اجملموعات                                     

 ػػػػػ                 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمتوسط ادلربعات بُت اجملموعات = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 درجة احلرية بُت اجملموعات                                                 

 
 رلموع ادلربعات داخل اجملموعات                                      

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                 متوسط ادلربعات بُت اجملموعات = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 درجة احلرية داخل اجملموعات                                                

 

 :خالصة

لؤلىداؼ، كذلك بتحديد اخلطوات اإلجرائية إلعداد الدليل لقد حاكؿ الباحث يف ىذا الفصل كضع خطة زلددة 

سلتلف الصعوبات كالعراقيل اليت من شأهنا إعاقة سَت التجربة  ك ضبط حدكد البحث، كمعرفةاإللكًتكشل ادلقًتح، ككذل

نتائج قصد اليت مت االعتماد عليها يف احلصوؿ على ال اإلجراءات، كمن مث اخلركج ٔتجموعة من كالتحكم فيها الرئيسية

 ٖتليلها كمناقشتها.

 

 

 

 

 



 

 ثانيالفصل ال
 عرض وتحليل ومناقشة النتائج

 تمهيد

 نتائج االستبيانعرض وتحليل ومناقشة .1.2

 عرض وتحليل نتائج االستبيان الموجو لألساتذة .1.1.2

 عرض وتحليل نتائج االستبيان الموجو للتالميذ .2.1.2

 عرض وتحليل ومناقشة نتائج االختبارات .2.2

 االستنتاجات .3.2

  مناقشة الفرضيات .4.2

 الخالصة العامة  .5.2

 فرضيات مستقبليةو اقتراحات  .6.2

 

 



-125- 
 

 :تمهيد

 سيتم يف ىذا الفصل عرض أىم النتائج اليت مت احلصوؿ عليها من خبلؿ تطبيق الدراسة األساسية كادلعاجلة اإلحصائية    

 ، كمن مث ٖتليل ىذه النتائج كمناقشتها مث مقارنتها بفرضيات البحث كاخلركج باستنتاجات عامة.للبيانات

 نتائج االستبيان: ومناقشة عرض وتحليل. 1.2

 :عرض وتحليل نتائج االستبيان الموجو لألساتذة .1.1.2

( تبُت أف ىناؾ غياب تاـ لتدريس احلركات األرضية يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية، 18رقم ) اآليت من خبلؿ اجلدكؿ       

 ، كىذا لعدة أسباب حسب رأم األساتذة أعلها ما يلي: %100حيث كانت نسبة اإلجابة بنعم 

  60توضيح األداء كفاءة األستاذ يف% 

  20نقص ادلادة ادلعرفية% 

  10غياب القاعة الرياضية% 

  10غياب البساط% 

إذا توفر البساط فقط، كبنسبة  %66.66كفيما ؼلص رغبة األساتذة يف تدريس احلركات األرضية فكانت بنسبة 

إذا توفرت القاعة كالبساط معا، كىذا يشَت إذل كجود رغبة كبَتة يف تدريس احلركات األرضية على الرغم من  33.33%

 توافق على تدريس احلركات األرضية إذا توفر البساط فقط. %83.33عدـ توفر قاعة رياضية، حيث أف نسبة 

أنو ؽلكن تدريس البعض منها   %73.33ساتذة بنسبة كفيما ؼلص احلركات األرضية ادلقررة يف الربنامج الوزارم فيجمع األ

 كبداية إلدماجها بشكل تطبيقي.

التقليدية، إال  الطرؽ من تصور احلركة أحسن على التلميذ تساعد االلكًتكنية أف النماذج %100كغلمع األساتذة بنسبة 

درس  يف التعليم االلكًتكشل أف إدماج %100ال تتوفر على ىذه النماذج، كيرل األساتذة بنسبة  % 83.33أف نسبة 

 كمهم. ضركرم أمر الًتبية البدنية كالرياضية
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 ( يوضح نتائج تحليل االستبيان الموجو لألساتذة18جدول رقم )
رقم 
 السؤاؿ

 النسبة التكرار أسئلة االستبياف
 ادلئوية

 %100 30 نعم سبق كأف مت تدريس رياضة اجلمباز 01
 00% 0 ال

 عن تدريس احلركات عزكؼال 02
 األرضية يعود إذل 

 60% 18 كفاءة األستاذ يف توضيح األداء

 20% 6 نقص ادلادة ادلعرفية

 10% 3 غياب القاعة الرياضية

 10% 3 غياب البساط

 األرضية احلركات تدريس يف أرغب 03
 توفر إذا 

 %66.66 20 بساط
 %33.33 10 بساط+ قاعة

 اذلواء يف األرضية احلركات تدريس ؽلكن 04
 البساط توفر إذا الطلق

 %83.33 25 نعم
 %16.66 5 ال

 
05 

 البسيطة األرضية احلركات تدريس ؽلكن
 للمرحلة الثانوية ر.ب.ت منهاج يف ادلقررة

 73.33% 22 البعض منها

 16.66% 5 نعم

 10% 3 ال

 
06 
 

 احلركات األرضية طريقة تدريس
 ثانويةالبسيطة يف ال 

 66.66% 20 جزئية

 23.33% 7 سلتلطة

 10% 3 كلية

 
07 
 

  األداء لتوضيح الطريقة األنسب
 للحركة ظلوذج تقدصل أك

 

 50% 15 العرض بالفيديو

 23.33% 7 رسومات توضيحية

 16.66% 5 أداء تلميذ ػلسن احلركة

 10% 3 عرض األستاذ

 على التلميذ تساعد االلكًتكنية النماذج 08
 التقليدية الطرؽ من تصور احلركة أحسن

 100% 30 نعم

 00% 0 ال

 حصة يف التعليم االلكًتكشل إدماج 09
 كمهم ضركرم أمر ر.ب.ت

 100% 30 نعم

 00% 0 ال

 احلركات لتعليم الكًتكنية كجود ظلاذج 10
 األرضية لدل األستاذ

 83.33% 25 ال

 16.66% 5 نعم
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 ىناؾ نسب متفاكتة للوسائل ادلستعملة.كفيما ؼلص الوسيلة األنسب لتوضيح األداء أك تقدصل ظلوذج للحركة تبُت أف   

 كعليو فإف ترتيب كسائل توضيح األداء حسب آراء األساتذة يكوف كما يلي:

 بالفيديو العرض 

 توضيحية رسومات 

 احلركة ػلسن تلميذ أداء 

 األستاذ عرض 

 .كليةدريس احلركات األرضية يف اجلمباز ىي الطريقة اجلزئية تليها الطريقة ادلختلطة مث الطريقة الكأف أحسن طريقة لت

 كنستنتج شلا ذكر أعبله ما يلي:

 كفاءة األستاذ يف توضيح األداء كنقص ادلادة ادلعرفية ىي أىم أسباب عدـ تدريس احلركات األرضيةقلة  ف إ. 

  ادلقررة يف الربنامج الوزارم كبداية إلدماجها بشكل تطبيقي كتدرغلي.ؽلكن تدريس بعض احلركات األرضية 

 نظرا ألعليتو يف مساعدة  درس الًتبية البدنية كالرياضية يف التعليم االلكًتكشل ضركرة توفَت ظلاذج الكًتكنية هبدؼ إدماج

 تصور احلركة. على األستاذ على توضيح احلركة أثناء الدرس ككذا مساعدة التلميذ

 التوضيحية. بالفيديو كالرسومات الوسيلة األنسب لتوضيح األداء أك تقدصل ظلوذج للحركة ىو العرض 

 كلية.أفضل طريقة لتدريس احلركات األرضية يف اجلمباز ىي الطريقة اجلزئية تليها الطريقة ادلختلطة مث الطريقة ال 

 عرض وتحليل نتائج االستبيان الموجو للتالميذ: .2.1.2

 %100( أف التبلميذ دل ؽلارسوا احلركات األرضية يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية بنسبة 19بلؿ اجلدكؿ رقم )يتضح من خ

 .%83.33دل التبلميذ ذكور كإناث. كىذا بنسبة ليف التعلم كىذا يتفق ٘تاما مع رأم األساتذة، إال أف ىناؾ رغبة كبَتة 

توفر البساط كالقاعة الرياضية، حيث  األرضية عند الذكور كاإلناث إذا كيتضح أيضا أف ىناؾ رغبة يف شلارسة احلركات

( كىي غَت دالة إحصائيا شلا يشَت إذل عدـ كجود أثر دلتغَت اجلنس على الرغبة يف 3.65احملسوبة ) ²قيمة كا بلغت

 ادلمارسة، أم أف الرغبة متوفرة عند الذكور كاإلناث إذا مت توفَت القاعة الرياضية.
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 ( يوضح نتائج االستبيان الموجو للتالميذ19قم )جدول ر 
 رقم

 السؤاؿ
 التكرار األسئلة

 
 النسبة
 ادلئوية

 ²كا
 احملسوبة

مستول 
 الداللة

 
01 

ت سبق رل كأف مارست احلركا
األرضية بادلؤسسة يف حصة 

 ت.ب.ر

  00% 00 نعم ذكور
 
 

 
 

 
 100% 30 ال

 00% 00 نعم إناث

 100% 30 ال

 
02 

 احلركات شلارسة يف أرغب
 ادلؤسسة يف البسيطة األرضية
 ر.ب.ت حصة يف

  83.33% 25 نعم ذكور
 

3.65 

 
 

 غَت داؿ
 16.66% 5 ال

 66.66% 20 نعم إناث

 33.33% 10 ال

 
03 

 احلركات شلارسة يف أرغب
 توفر إذا البسيطة األرضية

 كقاعة مغلقة بساط

  83.33% 25 نعم ذكور
 

3.65 

 
 

 غَت داؿ
 16.66% 5 ال

 66.66% 20 نعم إناث

 33.33% 10 ال

 
04 

 األرضية احلركات شلارسة ؽلكنٍت
 باستخداـ البساط البسيطة
 الطلق اذلواء يف فقط

  76.66% 23 نعم ذكور
 

6.10 

 
 
 داؿ
 

 23.33% 7 ال

 50% 15 نعم إناث

 50% 15 ال

 
05 

 األرضية احلركات شلارسة ؽلكنٍت
 كزميبليت زمبلئي البسيطة مع
 .إحراج دكف

  66.66% 20 نعم ذكور
8.23 
 

 
 33.33% 10 ال داؿ

 33.33% 10 نعم إناث

 66.66% 20 ال

 
فقد بلغت  أما بالنسبة إلمكانية شلارسة احلركات األرضية حىت كإف كاف ذلك يف اذلواء الطلق كيف غياب القاعة الرياضية

( شلا يعٍت أف ىناؾ أثر دلتغَت اجلنس على ادلمارسة يف 0.05( كىي دالة إحصائيا عند مستول )6.10) احملسوبة ²قيمة كا

 اذلواء الطلق مع توفر البساط، حيث صلد أف رغبة اإلناث أقل مقارنة بالنسبة للذكور.
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، حيث بلغت قيمة   أف للذكور رغبة أكثر من اإلناثتبُتكفيما ؼلص شلارسة احلركات األرضية مع الزمبلء كالزميبلت فقد 

( شلا يعٍت أف عامل االختبلط لو أثر على نسبة ادلمارسة 0.05( كىي دالة إحصائيا عند مستول )8.23) احملسوبة ²كا

 عند اإلناث.

 كعليو نستنتج ما يلي:

  لدل التبلميذ ذكور كإناث يف كبَتة الرغبة الانعداـ شلارسة احلركات األرضية يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية رغم كجود

 ادلمارسة

 اث إذا مت توفَت قاعة رياضية.عدـ كجود أثر دلتغَت اجلنس على الرغبة يف ادلمارسة أم أف الرغبة متوفرة عند الذكور كاإلن 

  لذكور.قل مقارنة بارغبة اإلناث أىناؾ أثر دلتغَت اجلنس على ادلمارسة يف اذلواء الطلق مع توفر البساط، حيث صلد أف 

 .إف عامل االختبلط لو أثر على نسبة ادلمارسة عند اإلناث 

 :نتائج االختباراتعرض وتحليل ومناقشة  .2.2

 دراسة تجانس العينة حسب الجنس في االختبار القبلي: .1.2.2

 الجنس.العينات التجريبية والضابطة حسب  ( يوضح نتائج تحليل التباين في االختبار القبلي بين20جدول )

 مصدر اجلنس
 التباين

 رلموع
 ادلربعات

 درجة
 احلرية

متوسط 
 ادلربعات

 قيمة
 ؼ

مستول 
 الداللة

  0.71 3 2.14 بُت اجملموعات ذكور
0.16 

 
 4.37 85 371 داخل اجملموعات غَت داؿ

 / 88 473.14 التباين الكلي
  0.16 3 0.49 بُت اجملموعات إناث

0.06 
 

 
 2.54 69 175.60 داخل اجملموعات غَت داؿ

 / 72 176.09 التباين الكلي
 

غَت دالة إحصائيا شلا يعٍت عدـ كجود فركؽ معنوية بُت  (0.06)ك  (0.16)( أف القيم 20يتضح من اجلدكؿ )

 .تقريبا أم ذلا نفس ادلستول ،اجملموعات متجانسةة، كىذا يعٍت أف القبلي اتاالختبار  اجملموعات األربعة ٕتريبية كضابطة يف
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 الخصائص اإلحصائية لعينة البحث: .2.2.2

( أف ادلتوسطات احلسابية أكرب من االضلرافات ادلعيارية كما أف معامبلت االرتباط أكرب 21نبلحظ من اجلدكؿ )

يعٍت أف النتائج تتوزع اعتداليا يف شلا ( 3+،3-)من الصفر، كما صلد أف قيم معامبلت االلتواء تنحصر يف ادلدل 

، كعليو ؽلكن ا يعٍت أف ىناؾ ٕتانس يف التبايناالختيارات القبلية كالبعدية، كصلد أيضا أف قيم ت غَت دالة إحصائيا كىذ

 استخداـ اختبار ت ستودنت لعينتُت مرتبطتُت للمقارنة بُت االختبارات القبلية كالبعدية.

 االختبارات القبلية والبعدية حسب الجنس وطريقة التعليم.( يبين نتائج 21جدول )

طبيعة  الطريقة اجلنس
 االختبار

معامل  كسيط ع س ف
 لتواءاإل

ت  ر
 التجانس

الداللة 
 اإلحصائية

 
 
 
 
 ذكور
 

 غَت داؿ 0.56 0.10 0.63  1.91 7.40 22 قبلي جزئية
 1.12 15.5 1.21 15.95 بعدم

 غَت داؿ 1.18 0.70 0.12  2.17 7.08 23 قبلي سلتلطة

 0.15- 15 1.64 14.91 بعدم
 غَت داؿ 0.78 0.79 1.36  2.19 7.00 23 قبلي كلية

 0.92- 15 1.97 14.39 بعدم
 غَت داؿ 0.45 0.77 0.15  1.84 7.09 21 قبلي ضابطة

 0.41 14 1.72 14.23 بعدم
 
 
 
 
 إناث
 

 غَت داؿ 0.25 0.10 0.75-  1.75 4.55 18 قبلي جزئية

 0.09 14 1.86 14.05 بعدم
 غَت داؿ 0.26 0.50 0.50-  1.30 4.77 18 قبلي سلتلطة

 00 13 1.23 13 بعدم
 غَت داؿ 0.94 0.81 0.65-  1.78 4.61 18 قبلي كلية

 0.27- 12.5 1.20 12.38 بعدم
 غَت داؿ 0.43 0.41 0.73-  1.29 4.68 19 قبلي ضابطة

 0.13 12 1.17 12.05 بعدم
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( نبلحظ أف قيم ادلتوسط احلسايب متقاربة يف ادلستول عند كل من اإلناث كالذكور. شلا يعٍت أف 11من الشكل رقم )

 عينات البحث متكافئة فيما بينها يف متغَت اجلنس.

 مناقشة النتائج القبلية والبعديةعرض وتحليل و  .3.2.2

 لطريقة الجزئية: لمناقشة النتائج القبلية والبعدية عرض وتحليل و . 1.3.2.2

 (: يبين نتائج االختبارات القبلية والبعدية لعينة البحث باستخدام الطريقة الجزئية22جدول ) 

 العينات
 ادلقاييس اإلحصائية

 إناث ذكور
 بعدم قبلي بعدم قيلي

 18 18 22 22 ف
 14.05 4.55 15.95 7.40 س
 1.86 1.75 1.21 1.91 ع

 16.58 15.78 ت احملسوبة
 0.01 0.01 مستول الداللة

 

شلا يعٍت كجود فركؽ معنوية  (0.01)دالة عند مستول  (16.58)ك  (15.78)أف القيم  (22رقم ) نبلحظ من اجلدكؿ

 لصاحل االختبار البعدم، كىذا يدؿ على أف الوحدات التعليمية ادلقًتحة باستخداـ الدليل االلكًتكشل بالطريقة اجلزئية قد 
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 ضابطة كلية مختلطة جزئية

 يوضح نتائج العينة في االختبار القبلي حسب الجنس( 11)شكل 

 اناث ذكور
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 أثرت إغلابا يف تعلم احلركات األرضية ادلقًتحة عند كل من الذكور كاإلناث.

 لطريقة المختلطة:لوالبعدية مناقشة النتائج القبلية عرض وتحليل و  .2.3.2.2

 (: يبين نتائج االختبارات القبلية والبعدية لعينة البحث باستخدام الطريقة المختلطة23جدول ) 

 العينات
 

 ادلقاييس اإلحصائية

 إناث ذكور
 بعدم قبلي بعدم قيلي

 18 23 ف
 13 4.77 14.91 7.08 س
 1.23 1.30 1.64 2.17 ع

 19.13 24.11 ت احملسوبة
 0.01 0.01 مستول الداللة

 

شلا يدؿ على كجود فرؽ  (0.01)دالة عند مستول  (19.13)ك  (24.11)أف القيم  (23رقم ) يتضح من اجلدكؿ

معنوم لصاحل االختبار البعدم، كىذا يعٍت أف الوحدات التعليمية باستخداـ الدليل االلكًتكشل كفق الطريقة ادلختلطة قد 

 أثر إغلابا يف تعليم احلركات األرضية ادلقًتحة يف اجلمباز 

 الكلية:لطريقة لمناقشة النتائج القبلية والبعدية عرض وتحليل و  .3.3.2.2

 (: يبين نتائج االختبارات القبلية والبعدية لعينة البحث باستخدام الطريقة الكلية 24جدول )

 العينات
 

 ادلقاييس اإلحصائية

 إناث ذكور
 بعدم قبلي بعدم ليبق

 18 23 ف
 12.38 4.61 14.39 7 س
 1.19 1.78 1.97 2.19 ع

 15.98 25.11 ت احملسوبة
 0.01 0.01 مستول الداللة
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شلا يدؿ على  (0.01)دالة عند مستول  (15.98)ك  (25.11)أف القيم  (24رقم ) يتضح من اجلدكؿ

الوحدات التعليمية باستخداـ الدليل االلكًتكشل كفق  تطبيق كجود فرؽ معنوم لصاحل االختبار البعدم، كىذا يعٍت أف

 الطريقة الكلية قد أثر إغلابا يف تعليم احلركات األرضية ادلقًتحة يف اجلمباز.

 :لعينة الضابطةلمناقشة النتائج القبلية والبعدية عرض وتحليل و  .4.3.2.2

 يبين نتائج االختبارات القبلية والبعدية للعينة الضابطة (25جدول )

 العينات
 ادلقاييس اإلحصائية

 إناث ذكور
 بعدم قبلي بعدم قيلي

 19 21 ف
 12.05 4.68 14.23 7.09 س
 1.17 1.29 1.72 1.84 ع

 23.93 27.39 ت احملسوبة
 0.01 0.01 مستول الداللة

 

شلا يدؿ على كجود فرؽ معنوم  (0.01)دالة عند مستول  (23.93)ك  (27.39)أف القيم  (25) يتضح من اجلدكؿ
لصاحل االختبار البعدم، كىذا يعٍت أف الوحدات التعليمية ادلطبقة باستخداـ الطريقة التقليدية قد أثر إغلابا يف تعليم 

 احلركات األرضية ادلقًتحة يف اجلمباز لدل العينة الضابطة.
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قيم االختبارات البعدية أكرب من قيم االختبارات القبلية بالنسبة لكل العينات ( أف 12نبلحظ من الشكل رقم )

الدليل أك بالطريقة التقليدية قد أثرت إغلابا يف تعليم احلركات  ـشلا يدؿ على أف كل الوحدات التعليمية سواء باستخدا

 األرضية للذكور.

 

قيم االختبارات البعدية أكرب من قيم االختبارات القبلية بالنسبة لكل العينات  ( أف13نبلحظ من الشكل رقم )

الدليل أك بالطريقة التقليدية قد أثرت إغلابا يف تعليم احلركات  ـشلا يدؿ على أف كل الوحدات التعليمية سواء باستخدا

 األرضية لئلناث.

 كانت متفاكتة حيث نبلحظ ما يلي:( أف نسبة التقدـ عند الذكور كاإلناث  14كيوضح الشكل )

  نسبة التقدـ كانت منخفضة عند العينة الضابطة مقارنة بطرؽ التعلم األخرل اليت استخدـ فيها الدليل

 االلكًتكشل.

  التعليم باستخداـ الدليل االلكًتكشل كفق الطريقة اجلزئية كاف لو نتائج أفضل مقارنة بالطريقة ادلختلطة كالكلية

 على التوارل.

 سبة التطور عند اإلناث كانت أفضل مقارنة بالذكور.ن 
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 النتائج البعدية: عرض وتحليل ومناقشة .4.2.2

 الذكـــــور: -أ

 -ذكور –(: يبين نتائج التباين في االختبارات البعدية لعينات البحث 26جدول ) 

 مستول الداللة ؼ متوسط ادلربعات درجات احلرية رلموع ادلربعات مصدر التباين
  13.19 3 39.57 بُت اجملموعات

4.53 
 

 2.90 85 247.13 داخل اجملموعات 0.05
  88 286.7 التباين الكلي
 

شلا  (0.05)دالة عند مستول ( كىي 4.53بلغت)( أف قيمة ؼ احملسوبة 26)رقم من خبلؿ اجلدكؿ يتضح  

احلركات األرضية يف اجلمباز ؼلتلف باختبلؼ فرؽ معنوم بُت ادلتوسطات، كىذا يعٍت أف مستول تعلم يدؿ على كجود 

 .طرؽ التعلم عند الذكور

 (:27كيوضح لنا اجلدكؿ )

 .كجود فرؽ معنوم بُت الطريقة اجلزئية باستخداـ الدليل االلكًتكشل كبقية الطرؽ األخرل لصاحل الطريقة اجلزئية 
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 .ال يوجد فرؽ بُت كل من الطريقة ادلختلطة كالكلية كاجملموعة الضابطة 

كعليو فاف استخداـ الدليل االلكًتكشل ادلقًتح يف تعليم احلركات األرضية يف اجلمباز يتفاعل أكثر مع الطريقة اجلزئية 

 بالنسبة للذكور مقارنة بالطريقة الكلية كادلختلطة.

 ( يوضح المقارنات البعدية بين طرق التعليم عند الذكور.27جدول )

 0.01 0.05 ضابطة كلية سلتلطة جزئية 
  *1.72 *1.59 *1.04  15.95جزئية 

0.90 
 

1.28 
 

 0.68 0.52   14.91سلتلطة
 0.16    14.39كلية

     14.23ضابطة
 

 اإلنــــاث: -ب
 -إناث -–( يبين نتائج التباين في االختبارات البعدية لعينات البحث 28جدول ) 

مستول  ؼ ادلربعاتمتوسط  درجات احلرية رلموع ادلربعات مصدر التباين
 الداللة

  14.15 3 42.46 بُت اجملموعات
6.87 

 
 2.05 69 141.98 داخل اجملموعات 0.01

  72 184.44 التباين الكلي
    

يشَت شلا ( 0.01)دالة عند مستول ( كىي 6.87) بلغت( أف قيمة ؼ احملسوبة 28)رقم من خبلؿ اجلدكؿ  يتضح  

فرؽ معنوم بُت ادلتوسطات، كعليو فاف مستول تعلم احلركات األرضية يف اجلمباز ؼلتلف باختبلؼ طرؽ التعلم كجود  إذل

 عند اإلناث. 

 (:29كيوضح لنا اجلدكؿ )

 .كجود فرؽ معنوم بُت الطريقة اجلزئية باستخداـ الدليل االلكًتكشل كبقية الطرؽ األخرل لصاحل الطريقة اجلزئية 
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 .اإلناث( يوضح المقارنات البعدية بين طرق التعليم عند 29جدول )
 0.01 0.05 ضابطة كلية سلتلطة جزئية 

  *2.00 *1.67 *1.05  14.05جزئية 
0.84 

 
 

 
 *0.95 0.62   13سلتلطة 1.20

 0.33    12.38كلية
     12.05ضابطة

 

  االلكًتكشل كاجملموعة الضابطة لصاحل الطريقة ادلختلطة.كجود فرؽ معنوم بُت الطريقة ادلختلطة باستخداـ الدليل 

 .ال يوجد فرؽ معنوم بُت الطريقة الكلية ككل من الطريقة ادلختلطة كاجملموعة الضابطة 

كعليو فاف استخداـ الدليل االلكًتكشل ادلقًتح يف تعليم احلركات األرضية يف اجلمباز يتفاعل أكثر مع الطريقة اجلزئية 

 . (15رقم ) كما يوضحو الشكلعند اإلناث   نة بالطريقة الكلية كادلختلطةللذكور مقار بالنسبة 
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 االستنتاجات:  .3.2

انعداـ شلارسة احلركات األرضية يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية رغم كجود رغبة كبَتة لدل التبلميذ ذكور كإناث يف تعلم  .1

 ىذا النشاط كحىت لدل األساتذة كىذا بسبب:

 .صعوبة توضيح األداء من طرؼ األستاذ أك التلميذ 

 .نقص ادلادة ادلعرفية 

 .االختبلط بُت الذكور كاإلناث 

بالفيديو لتوضيح األداء أك تقدصل ظلوذج للحركة ؽلكن أف يساىم يف تدريس  التوضيحية كالعرض إف استخداـ الرسومات .2

 إلدماجها بشكل تطبيقي كتدرغلي.بعض احلركات األرضية ادلقررة يف الربنامج الوزارم كبداية 

 كلية.أفضل طريقة لتدريس احلركات األرضية يف اجلمباز ىي الطريقة اجلزئية تليها الطريقة ادلختلطة مث الطريقة ال .3

إغلابا يف تعليم احلركات األرضية ادلقًتحة يف  تإف الوحدات التعليمية ادلطبقة باستخداـ الدليل االلكًتكشل قد أثر  .4

 اجلمباز.

 نسبة التقدـ كانت منخفضة عند العينة الضابطة مقارنة بطرؽ التعلم األخرل اليت استخدـ فيها الدليل االلكًتكشل. .5

 نسبة التطور عند اإلناث كانت أفضل مقارنة بالذكور.  .6

كلية على التعليم باستخداـ الدليل االلكًتكشل كفق الطريقة اجلزئية كاف لو نتائج أفضل مقارنة بالطريقة ادلختلطة كال .7

استخداـ الدليل االلكًتكشل ادلقًتح يتفاعل أكثر مع الطريقة اجلزئية بالنسبة للذكور مقارنة التوارل، كىذا يعٍت أف 

 بالطريقة الكلية كادلختلطة عند اإلناث.

استخداـ الدليل االلكًتكشل يعطي نتائج أحسن من استخداـ الطريقة التقليدية يف تعليم بعض احلركات األرضية  .8

 بادلرحلة الثانوية. يف اجلمباز
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 مناقشة الفرضيات .4.2

 الفرضية األولى:مناقشة . 1.4.2

 انعداـ شلارسة احلركات األرضية يف اجلمباز يعود سببو الرئيسي إذل صعوبة توضيح األداء. -

تعلم احلركات األرضية ( أف ىناؾ رغبة كبَتة لدل كل من األساتذة كالتبلميذ يف 19( ك )18أكضحت نتائج اجلدكلُت )

 سعد سديرة دراسةكىذا مايتفق مع دكف احلاجة إذل كسائل أخرل.  يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية إذا توفر البساط فقط.

اىتماـ كبَت من قبل أساتذة الًتبية البدنية كالرياضية يف التدريس باحلقيبة االلكًتكنية يف  كاليت توصلت إذل كجود (2013)

كأظهرت النتائج أف قلة كفاءة األستاذ يف توضيح األداء كعرض ظلوذج للمهارة احلركية كنقص  البدنية كالرياضية. مادة الًتبية

( 2002) يقوؿ زلمد زلمود عبد السبلـحيث ادلادة ادلعرفية ىي أىم أسباب عدـ تدريس احلركات األرضية يف اجلمباز. 

للمهارة ادلراد تعلمها، كأف يتمكن من الشرح الوايف ذلا، كاستخداـ " على ادلدرس أف يتمكن من تقدصل ظلوذج مقنع أنو 

كما تبُت من خبلؿ النتائج أف الوسيلة األنسب لتوضيح األداء أك تقدصل ظلوذج   الوسائل ادلعينة يف الشرح كالنموذج ".

دراسة ايتفق مع نتائج توضيحية. كىذا م بالفيديو بالدرجة األكذل، أك عن طريق رسومات للحركة تكوف عن طريق العرض

الصور ادلتسلسلة يساعد كثَتا يف تعلم ( كاليت أثبتت أف عرض النموذج عن طريق 2006) عبد السبلـ جابر حسُت

استخداـ أسلويب حوؿ أعلية  (2011دراسة يوسف الـز كماش ككاظم عيسى كاظم )ادلهارات، كيتفق مع ماجاء يف 

 .حلركية على البساطالشرح كالنموذج احلي يف تعليم ادلهارات ا

 كما أكضحت النتائج ضركرة توفَت ظلاذج الكًتكنية دلساعدة األستاذ على توضيح احلركة أثناء الدرس ككذا مساعدة التلميذ

استخداـ الصورة لو فاعلية، كيشعر الطالب أنو ػلتاج ىذه  ( بأف 1994) Bernardكىذا ما يؤكده تصور احلركة. على

بوصف  ( أنو غلب على ادلعلم أف يقـو 2008)موفق أسعد زلمود كما يقوؿ ادلعلومة ادلصورة كالدالة على ادلوقف ٘تاما.  

بُت التتبلور لديهم كامل للمهارة كشرح أجزائها لغرض تعلمها كإتقاهنا، فعندما يشرع ادلعلم بتعليم مهارة جديدة فإف البلع

الصورة الواضحة عن تلك ادلهارة، كألجل أف يكوف التصرؼ احلركي صحيحا غلب أف يكوف التصور عن احلركة كاضحا 

ظلوذج مع الشرح للمهارة أك  ، كتقدصلكيتم ذلك عن طريق عرض ظلوذج أماـ البلعبُت أك عرض صور كأفبلـ عن ادلهارة
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أف أفضل أسلوب ؽلكن البلعبُت من تكوف فكرة عامة ( 2002كيقوؿ مفيت إبراىيم محاد ) .عرض فلم مع الشرح

 كتفصيلية حوؿ ادلهارة اجلديدة ادلطلوب تعلمها ىو ربط الشرح بأداء كتنفيذ ظلوذج ذلذه ادلهارة.

 فإف الفرضية األكذل قد ٖتققت.كبذلك 

 ثانية:الفرضية المناقشة . 2.4.2

تعليمية ادلقًتحة باستخداـ الدليل االلكًتكشل إغلابيا يف تعليم احلركات األرضية يف اجلمباز يؤثر تطبيق الوحدات ال -

 بادلرحلة الثانوية.

 .كمهم ضركرم أمر درس الًتبية البدنية كالرياضية يف التعليم االلكًتكشل أف إدماج %100يرل األساتذة بنسبة 

أف تطبيق الوحدات التعليمية  (13( ك)12كالشكلُت البيانيُت ) (24(، )23(، )22أكضحت نتائج اجلداكؿ )ك 

باستخداـ الدليل اإللكًتكشل قد أثرت إغلابا يف تعليم احلركات األرضية يف اجلمباز لدل تبلميذ ادلرحلة الثانوية، مع 

(، 1997زىراء )سلتلطة(، كيتفق ىذا مع نتائج دراسة بوراس فاطمة ال -كلية  -اختبلؼ طرؽ تعليم ادلهارات )جزئية

حوؿ التأثَت اإلغلايب  (2002) اجلبورم حسن عبد حسُت ىيثم دراسةك  ، (2008)ادلكي  دراسة حاكم يوسف الضوك 

، تعليم احلركات األرضية يف ادلدارسضركرة اككذ للوحدات التعليمية ادلقًتحة لتعليم بعض احلركات األرضية يف اجلمباز.

لسلة كادلتدرجة يف عملية احتواء الوحدات التعليمية على العديد من ادلواقف التعليمية ادلتسكيعزم الباحث ىذه النتائج إذل 

( بأف عمليات العرض 2005ايؤكده عصاـ عبد اخلالق )كاليت مت عرضها بواسطة جهاز العرض ادلرئي، كىذا م التعلم،

ل على تطوير مقدرة ادلبلحظة كٖتليل ادلعلومات أعليتها جلميع ادلراحل العمرية مع اختبلؼ الطرائق كالوسائ كاإليضاح ذلا

( بأف توظيف الوسائل التعليمية يعطي توضيحا للمفاىيم 1999) إبراىيمكىذا مايؤكده زلمد  .ادلكتسبة كالتفكَت ادلبتكر

 (74، صفحة 1999)زلمد ابراىيم يونس، ر ادللل، كيوضح النقاط الغامضة. كيكس

كما يرل الباحث أف استخداـ ادلواقف التعليمية ادلوضحة بالنصوص ادلكتوبة كالصور ادلتتابعة كمقاطع الفيديو لعبت دكرا 

ح شكل األداء يوضتىاما يف إيصاؿ ادلعلومات كادلعارؼ للمتعلمُت، كتسهيل العملية التعليمية، إذ أف استعماذلا يؤدم إذل 

أنو غلب  ( 1991) يأمُت اخلورل كعدرل بيوم ك ادلوقف ادلطلوب. حيث يقوؿإدراؾ احلركة أ علىكيساعد ادلتعلم 

 بالوسائل التعليمية ادلبلئمة كيف التوقيتات ادلبلئمة من الدرس. االستعانة
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يف رلاؿ طرؽ التدريس ادلتبعة بأف ادلواقف التعليمية البد أف تكوف مزكدة بالوسائل اليت تسهل  Mosstonكيشَت  

اكتساب ادلعلومة كسرعة التعلم يف آف كاحد، كأف التميز بُت ادلدرس كآخر يف مدل قدرتو على التنويع يف استخداـ 

 (Mosston.M, 1980, p. 32)الوسائل التعليمية. 

 فإف الفرضية الثانية قد ٖتققت.كبذلك 

 ثالثة:الفرضية المناقشة . 3.4.2

استخداـ الدليل االلكًتكشل يعطي نتائج أحسن من استخداـ الطريقة التقليدية يف تعليم بعض احلركات األرضية يف  -

 بادلرحلة الثانوية. اجلمباز

 التقليدية الطرؽ من تصور احلركة أحسن على التلميذ تساعد االلكًتكنية أف النماذج  %100غلمع األساتذة بنسبة 

نسبة التقدـ كانت ( أف 14( كالشكل البياشل رقم )25(، )24(، )23(، )22)(، 21أكضحت نتائج اجلداكؿ رقم )ك 

استخداـ الدليل  أفتخدـ فيها الدليل االلكًتكشل،  ك منخفضة عند العينة الضابطة مقارنة بطرؽ التعلم األخرل اليت اس

اإللكًتكشل يف تعليم احلركات األرضية يف اجلمباز يعطي نتائج أحسن من الطريقة التقليدية عند كل من الذكور كاإلناث، 

( كدراسة أسامة أمحد عبد العزيز 1984كىذا مايتفق مع أغلب الدراسات ادلشاهبة، مثل دراسة علي عبد ادلنعم )

دراسة زلمد أشرؼ عبد الستار عوض كمناؿ جودة أبو اجملد (، ك 2005)(، كدراسة نشول زلمد نافع 2001)

دراسة ميساء ندصل أمحد الياسُت ك  (،2008) دراسة طاىر طاىر (2007)دراسة أمحد السيد ادلوايف كآخركف (، 2006)

تعليمها كفق برامج (، كاليت توصلت كلها إذل أف العينات اليت مت 2012) دراسة ادلعتصم باهلل كىيب مهدمك  .(2010)

حيث يقوؿ  اذليربميديا أك الوسائط فائقة التداخل كانت نتائجها أحسن من تلك اليت مت تعليمها بالطريقة التقليدية،

لتصبح مسة أساسية من مسات  " تتحوؿ تكنولوجيا ادلعلومات كاالتصاالت يف الوقت احلارل(: 2002) ريتشارد بيلي

بأف "طرؽ التدريس طرأ عليها تقدما كبَتا إال أهنا مازالت تعتمد  (1994)عفاؼ عبد الكرصل كتقوؿ احلياة الدراسية". 

على األسلوب التقليدم ىو الشرح كعرض النموذج عن طريق ادلدرس الذم يفتقر بعض األحياف إذل مواقف تعليمية أكثر 

 لطالب.فاعلية مثل الصور ادلتحركة أك الثابتة اليت تدعم ادلوقف التعليمي لدل ا
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التعليم االلكًتكشل يوفر بيئة تعليمية  بأف (2007) موسى سرحاف دالؿ ملحس استيتية كعمركىذا ما يؤكده كل من 

تعلمية فيها خربات تعليمية من الواقع الفعلي بعيدة عن ادلخاطر من خبلؿ التجريب الفعلي. كبالتارل ادلساعلة يف إثراء 

ادلادة التعليمية اعتمادا على الوسائط ادلتعددة التفاعلية أك الوسائط الفائقة ، حيث يتم خبللو تصميم عملية التعلم

 )صوت، صورة، أفبلـ، صور متحركة( شلا يسمح للمتعلم باالستمتاع كالتفاعل كاإلثارة كالدافعية يف التعلم.

 الدراسات من كثَت أكصت اليت احلديثة من االٕتاىات عملية التدريس يف اإللكًتكشل التعليم ف استخداـأ اهلل فتحكيقوؿ 

 كيراه، يسمعو شلا % 50كيتذكر يسمعو، شلا % 20ك يقرأ، شلا % 10يتذكر  أف يستطيع اإلنساف أف بينت كاليت ّتدكاىا

 (162، صفحة 2004)زلمد عبد الفتاح فتح اهلل،، كيعملو.  يسمعو، كيراه شلا % 90حوارل كيتذكر

 قد ٖتققت. ةفإف الفرضية الثالثكبذلك 

 رابعة:الفرضية المناقشة . 4.4.2

استخداـ الدليل االلكًتكشل كفق الطريقة اجلزئية يكوف أحسن من استخدامو كفق الطريقة الكلية أك ادلختلطة يف تعليم  -

 بعض احلركات األرضية يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية.

اخلاص بتحليل االستبياف ادلقدـ لؤلساتذة، تبُت أف أغلب األساتذة أكدكا على أف  (18) من خبلؿ نتائج اجلدكؿ رقم

 .كليةأحسن طريقة لتدريس احلركات األرضية يف اجلمباز ىي الطريقة اجلزئية تليها الطريقة ادلختلطة مث الطريقة ال

استخداـ الدليل  (15كالشكل رقم ) (29(، )28(، )27(، )26(، )21كما أكضحت نتائج اجلداكؿ رقم )

 االلكًتكشل ادلقًتح يف تعليم احلركات األرضية يف اجلمباز يتفاعل أكثر مع الطريقة اجلزئية مقارنة بالطريقة الكلية كادلختلطة.

األجزاء الرئيسية للحركة أك  حيث ٘تكن ادلتعلم من فهم كاستيعابذات أعلية بالغة يف التعلم  إذ تعترب الطريقة اجلزئية

إتباع األسلوب العلمي كادلنهج الصحيح بأف  (2012دراسة ادلعتصم باهلل كىيب مهدم )كىذا مايتفق مع  .ادلهارة

لتكنولوجيا التعلم بعرض تفاصيل احلركة لو تأثَت إغلايب يف تعلم بعض ادلهارات لبساط احلركات األرضية يف اجلمناستيك 

الفيديو بالسرعة العادية مع القطع كالًتكيز  اـاستخد( يف أف 2006)دراسة نسيمة زلمود كارل . كيتفق كذلك مع الفٍت

  أحسن من استخدامو بالطرؽ األخرل. بالسرعة البطيئة
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يعترب كوسيط تعليمي أساسي كضركرم  كما يرجع ظهور ىذه النتائج يف رأم الباحث إذل استعماؿ جهاز احلاسوب الذم

، حيث لعب و ؽلكن التغلب على بعض الصعوبات يف العملية التعليميةاألمر الذم عن طريق يف العملية التعليمية احلالية

 على الفيديو إيقاؼك  بطيئة بسرعات ادلهارة عرض دكرا كبَتا يف عملية العرض كإيضاح ادلواقف التعليمية، خاصة من خبلؿ

 نقاط حيكتوض احلاجة، حسب متعددة دلرات العرض تكرار كإعادة شرحها. على للًتكيز ادلهارة أداء جزئيات من جزئية

التعليم االلكًتكشل عن طريق استخداـ  أف (1999)مصطفى عبد السميع زلمد  كيقوؿ .معينة حلظات يف لؤلداء تفصيلية

 تطوير الكثَت من جوانب العملية التعليمية كتسهيل العديد من مهامها.احلاسوب ساىم من زكايا عديدة يف 

 فإف الفرضية الرابعة قد ٖتققت.كبذلك 

 : الخالصة العامة .5.2

كقد أدرؾ اجلميع أف مصَت  س من ادلوضوعات ادلهمة كادلعاصرة،يف التدرياإللكًتكشل ليم التعيعترب توظيف مستحدثات 

، كما أف ىذا اإلطار كٖتتل الًتبية موقعان بارزان ضمن .بإبداع أبنائها، كمدل ٖتديهم دلشكبلت التغَت كمطالبو مرىوفاألمم 

 .التغيَت كالتجديد مساعيالتعليم أحد أىم األركاف اليت مشلتها 

 من العلـو الًتبوية اليت شهدت ظلوا كتطوران سريعا يف العصر احلديث. يف رلاؿ الًتبية البدنية كالرياضية كالتعليم اإللكًتكشل

 بالعملية االرتقاءبصفة مباشرة إذل يرمي  احلصص التعليميةاحملاضرات كتقدصل  إللقاء االلكًتكنية العرض فتوظيفو لوسائل

، كؽلكن أف يوفر اجلهد يف ، كػلقق للتعليم عائدا كبَتابشكل عاـ مشكبلهتايساعد على حل الكثَت من فهو ، التعليمية

مدل ، كقد أثبتت األْتاث مستول التعليم كنوعيتوالتدريس، كؼلفف العبء عن كاىل ادلدرس، كما أنو يسهم يف رفع 

ٖتقيق األىداؼ التعليمية، كتشويق الطبلب، كجذب انتباىهم ضلو الدرس،  من خبلؿيف عملية التعليم كالتعلم  فاعليتو

 .كتقريب موضوع الدرس إذل مستول إدراكهم

 تقدصل ب يف عملية التعليم، زلاكال بذلكعن طريق استخداـ احلاسو  كىذا مادفع الباحث إذل توظيف التعليم اإللكًتكشل

حيث طبق خبلذلا برنامج دليل إلكًتكشل مقًتح كمعرفة أثره يف تعليم بعض احلركات األرضية يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية. 

قًتح لو أثر اغلايب يف تعليم احلركات تعليمي باستخداـ الدليل اإللكًتكشل ادلقًتح. كأكضحت النتائج أف الدليل اإللكًتكشل ادل

 األرضية يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية.
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كضركرة توفَت  توظيف الدليل اإللكًتكشل ادلقًتح يف تعليم احلركات األرضية يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية.كأكصى الباحث ب

نظرا ألعليتو يف  درس الًتبية البدنية كالرياضية يف االلكًتكشلالتعليم  ظلاذج الكًتكنية دلختلف األنشطة الرياضية هبدؼ إدماج

 تصور احلركة. على مساعدة األستاذ على توضيح احلركة أثناء الدرس ككذا مساعدة التلميذ

 

 :فرضيات مستقبليةو اقتراحات  .6.2

 الثانوية.توظيف الدليل اإللكًتكشل ادلقًتح يف تعليم احلركات األرضية يف اجلمباز بادلرحلة  -

 االىتماـ بتدريس رياضة اجلمباز يف ادلؤسسات الًتبوية دلا ذلا من أعلية كبَتة يف تكوين التبلميذ. -

 العمل على تصميم برامج إلكًتكنية لباقي األنشطة الرياضية ادلقررة، كدلختلف ادلراحل الدراسية. -

نظرا ألعليتو يف مساعدة  درس الًتبية البدنية كالرياضية يف التعليم االلكًتكشل ضركرة توفَت ظلاذج الكًتكنية هبدؼ إدماج -

 تصور احلركة. على األستاذ على توضيح احلركة أثناء الدرس ككذا مساعدة التلميذ
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 (01الملحق رقم )
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -مستغانم–باديس جامعة عبد الحميد بن 

 معهد التربية البدنية والرياضية

 استمارة استطالع رأي المحكمين حول الحركات األرضية المناسبة
 

 إلى السادة األساتذة الكرام:
 

 يف إطار البحث العلمي كٖتضَتا لرسالة الدكتوراه اليت يتمحور موضوعها حوؿ تدريس نشاط اجلمباز

 ا اإلعبلـ كاالتصاؿ، كلغرض إصلاز دليل الكًتكشل يف ىذا ادلوضوع،يف ادلرحلة الثانوية كفق تكنولوجي

 كيف إطار إجراء دراسة استطبلعية لذلك، يشرفٍت أف أضع بُت أيديكم رلموعة من األسئلة

 راجيا منكم اإلجابة عنها بكل صدؽ كصراحة تامة كموضوعية كتقدصل آراء كاقًتاحات من

 .شأهنا أف تساعدنا على إصلاز ىذا البحث

 

 ماىو ٗتصصك الرياضي؟       -

 ألعاب القول

 األلعاب اجلماعية

 مجباز

 نشاط آخر 

 

 

 

 

 



 

 ىل سبق لك كأف درست لتبلميذؾ احلركات األرضية البسيطة يف ادلدرسة؟ -7

 ال                        نعم                          

 األرضية يعود إذل: ىل عزكفك عن تدريس احلركات -7

 غياب البساط -

 القاعة الرياضية غياب -

 كفاءة األستاذ يف توضيح األداء يف ىذا النشاط  -

 نقص ادلادة ادلعرفية  -

 شيء آخر )أذكره(: -

 أرغب يف تدريس احلركات األرضية إذا توفر ما يلي: -3

 بساط -

 بساط+ قاعة -

 احلركات األرضية يف اذلواء الطلق إذا توفر لك البساط؟ىل ؽلكنك تدريس  -4

 نعم                                            ال 

 ىل ؽلكن تدريس احلركات األرضية البسيطة ادلقررة يف منهاج ت.ب.ر للمرحلة الثانوية؟ -5

  البعض منها     ال                                       نعم                             

 إذا توفر لديك ظلوذج مرئي. ماىي الطريقة اليت تراىا أنسب لتدريس احلركات األرضية؟ -6

 جزئية -

 كلية  -

 سلتلطة -

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 ماىي الطريقة اليت تراىا أنسب لتوضيح طريقة األداء أك تقدصل ظلوذج للحركة؟ -7
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يساعد التلميذ على تصور احلركة أحسن من الطرؽ  لكًتكنيةىل ترل أف استخداـ النماذج اإل -8

 التقليدية؟

  ال                  نعم                                  

 . أمر ضركرم كمهم إدماج تكنولوجيا ادلعلومات يف حصة ت.ب.ر  -9

 ال         نعم                                          

 تعليم احلركات األرضية؟ل إلكًتكنيةىل لديك ظلاذج  -78

 ال               نعم                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



 

 (02) الملحق رقم
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 سبق رل كأف مارست احلركات األرضية بادلؤسسة يف حصة ت.ب.ر -1

 ال               نعم                                     

 إذا كانت اإلجابة بنعم،  ماىي احلركات اليت مارستها؟  -*

 

 ادلؤسسة يف حصة ت.ب.رأرغب يف شلارسة احلركات األرضية البسيطة يف  -2

 ال             نعم                                      

 أرغب يف شلارسة احلركات األرضية البسيطة إذا توفر بساط كقاعة مغلقة -3

 ال                  نعم                                 
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 (03)الملحق رقم 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 -مستغانم–جامعة عبد الحميد بن باديس 

 معهد التربية البدنية والرياضية

 استمارة استطالع رأي المحكمين حول الحركات األرضية المناسبة
 إلى السادة األساتذة الكرام:

يف إطار البحث العلمي، كضمن متطلبات نيل شهادة الدكتوراه يف علـو كتقنيات األنشطة البدنية كالرياضية            

ٗتصص علـو احلركة كحركية اإلنساف، يقـو الباحث بإصلاز ْتث يتمحور موضوعو حوؿ إقًتاح دليل إلكًتكشل لتعليم بعض 

فق ما يتماشى مع منهاج الًتبية البدنية كالرياضية ذلذه ادلرحلة، حيث احلركات األرضية يف اجلمباز لتبلميذ ادلرحلة الثانوية ك 

ػلتوم ىذا األخَت على نشاط اجلمباز األرضي لكل من اجلنسُت الذكور كاإلناث كما ىو موضح يف اجلدكلُت ادلرفقُت 

 -تدحرج -كثبات -(، كاللذاف يتضمناف احلركات األرضية ادلربرلة كادلصنفة يف مخس رلموعات )كضعيات04( ك)01)

دكراف(، ككل رلموعة تتضمن حركات أرضية زلددة يتم من خبلذلا أداء تسلسل يشمل كل اجملموعات اخلمس.  -توازف

 احلركات األرضية ادلربرلة، كاختيار ادلناسبة منها دلستول تبلميذ ادلرحلة الثانوية.التطرؽ إذل كأردنا من خبلؿ ْتثنا ىذا 

بُت أيديكم ىذه االستمارة االستبيانية طالبا منكم من خبلذلا اختيار احلركات ادلناسبة كاليت  لذا يشرفٍت أف أضع         

إناث(. ككذا تقدصل تسلسبلت مقًتحة لكل مستول كذلك من خبلؿ ملء  -ؽلكن أداؤىا من طرؼ التبلميذ )ذكور

 ( ادلرفقة.06( ، )05( ، )03( ، )02اجلداكؿ )

 .وجيهات من شأهنا أف تساعدنا على إصلاز ىذا البحثككذا تقدصل آراء كاقًتاحات كت 

 إعداد الطالب:                                                              تحت إشراف األستاذ:
 دكاح البشَت                                                                      د. أحسن أمحد

الخبرة في نشاط الجمباز:                 عدد سنوات العمل:                   األستاذ:   
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  الذكـــــــــــــور

 الحركات المختارة (: 02الجدول )

 

 الجدول )03(: التسلسالت المقترحة:

  
1اقتراح   

 
السنة األولى 

   ثانوي
2اقتراح   

  
1اقتراح   

 
السنة الثانية 

   ثانوي
2اقتراح   

  
1اقتراح   

 
السنة الثالثة 

 ثانوي
 

  
2اقتراح   
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 إنـــــــــــــــــاث (:04الجدول )
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 إنــــــــــــــــــــــــاث

 الجدول )05(: الحركات المختارة

 

 الجدول )06(: التسلسالت المقترحة:

  
1اقتراح   

 
السنة األولى 

 ثانوي
 

  
2اقتراح   
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السنة الثالثة 
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 نقاط 5الدوران / نقاط 4التوازن/  نقاط 3التدحرج /  نقاط 2الوثبات /  نقطة 1الوضعيات /

     



 

 :بحــثملخص ال

األرضية يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية، كمعرفة أثر هتدؼ الدراسة إذل اقًتاح دليل إلكًتكشل لتعليم بعض احلركات         

كمن مث معرفة أحسن طريقة الستخدامو. حيث فرض الباحث أف  .جزئية. سلتلطة( تطبيقو كفق طرؽ تعليمية سلتلفة )كلية.

أحسن طريقة ادلقًتح يؤثر إغلابا يف تعليم بعض احلركات األرضية يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية، كأف  الدليل اإللكًتكشل

. ادلنهج الوصفي باألسلوب ادلسحي كادلنهج التجرييب الباحث ة اجلزئية. كلتحقيق ذلك استخدـ ىي الطريق والستخدام

تبلميذ السنة إناث(. مت اختيارىم بطريقة عشوائية من  73 -ذكور 89تلميذ ) )162(الدراسة على عينة قوامها  djكأجر

 . 2014/2015للسنة الدراسية . كىراف -بئر اجلَت-بلقايد األكذل ثانوم بثانوية أبو بكر 

كأسفرت النتائج على أف الدليل اإللكًتكشل ادلقًتح قد أثر إغلابا يف تعليم احلركات األرضية يف اجلمباز لتبلميذ ادلرحلة        

توظيف الدليل اإللكًتكشل ادلقًتح يف تعليم كأكصى الباحث ب ىي الطريقة اجلزئية. وكأف أحسن طريقة الستخدام الثانوية.

التعليم احلركات األرضية يف اجلمباز بادلرحلة الثانوية.كضركرة توفَت ظلاذج الكًتكنية دلختلف األنشطة الرياضية هبدؼ إدماج 

كمساعدة  ،الدرسيف درس الًتبية البدنية كالرياضية نظرا ألعليتو يف مساعدة األستاذ على توضيح احلركة أثناء االلكًتكشل 

 التلميذ على تصور احلركة كتقليدىا.

 

 .الثانوية المرحلة. الجمباز. األرضية اتكالحر . اإللكتروني التعليم. الدليل: األساسية الكلمات

 

 

 

 

 

 



 

Résumé 

L'étude a pour but de proposer un répertoire électronique pour 

enseigner quelques mouvements au sol en gymnastique au niveau 

secondaire, et la connaissance de l'impact de son application en fonction 

des différentes méthodes d'enseignement (professeurs. Partiellement 

mixte.). Et puis déterminer la meilleure façon de l'utiliser. Où le chercheur 

a supposé que le guide électronique proposé a une incidence positive sur 

l'éducation de certains des mouvements du sol en gymnastique au niveau 

secondaire, et que la meilleure façon de l'utiliser est une manière partielle. 

Pour cela, le chercheur a utilisé la manière de l'enquête descriptive et de 

l'approche expérimentale. Puis, il a appliqué l'étude sur un échantillon de 

162 élèves (89 garçons- 73 filles) qui ont été sélectionnés au hasard parmi 

les élèves du secondaire de première année au lycée Abu Bakr Belkaid -bir 

Algir- Oran. Pour  l'année scolaire 2014/2015. 

Les résultats ont démontré que le guide électronique proposé peut 

avoir un impact positif sur l'éducation des mouvements au sol en 

gymnastique pour les étudiants du secondaire. Et que la meilleure façon de 

l'utiliser est une manière partielle. Le chercheur a recommandé l'embauche 

du guide électronique proposée dans l'éducation des mouvements au sol en 

gymnastique au cycle secondaire, et la necéssité de  fournir des modèles 

électroniques pour diverses activités sportives afin d'intégrer 

l'enseignement électronique dans l'éducation et le sport en raison de son 

importance pour aider le professeur à expliquer le mouvement pendant la 

leçon physique étudié, et aider les élèves à visualiser le mouvement et  

l’imitaient .  

Mots clés : Le guide. L'enseignement électronique. Les  Mouvements 

au sol. Gymnastique. Cycle secondaire. 



 

Abstract 

The study aims to provide an electronic guide to teach some ground 

movements in gymnastics in secondary school, and the knowledge of the 

impact of its application based on different methods of teaching (full. 

Partly , mixed). And then determine how best to use it. The researcher 

assumed that the proposed electronic guide has a positive impact on the 

education of some ground movements in gymnastics in secondary school, 

and that the best way to use it is partially. For this, the researcher used the 

way of descriptive survey and experimental approach. Then he applied the 

study on a sample of 162 pupils (89 Boys- 73 girls) who were randomly 

selected among first year pupils of Abu Bakr Belkaid secondary school -

birAlgir- Oran. For the 2014/2015 school year. 

The results demonstrated that the proposed electronic guide can have a 

positive impact on the teaching ground movements  in gymnastics for 

secondary school pupils. And that the best way to use it is partially. The 

researcher recommended the use of the proposed electronic guide in the 

education and teaching of ground movements in gymnastics in secondary 

school, and the need to provide electronic templates for various sports 

activities to integrate e-learning in the lecture of physical and sport 

education because of its importance in helping the teacher explain the 

movement during the lesson studied and helping students visualize the 

movement and imitated it. 

 

Keywords : guide. e-learning. ground movements. Gymnastics. 

secondary school. 


